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پہ کیا گزریسام 
پہ کیا گزریسام 

یدهاظفر م
ئی۔ یض کے بٹن بند کرتے ہوئے سام کی نظر اپنے بوڑھے انکل فریڈرک کی طرف اٹھ گقم

چ میں وه ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کسی موٹی سی کتاب کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ سام سو
ا خیال میری پیدائش سے لے کر اب تک انہوں نے میرا خیال رکھا، مگر اب ان ک"پڑ گیا، 

"کون رکھے گا؟ کل مجھے اپنے سفر پر بھی روانہ ہونا ہے اور۔۔۔۔۔

سام ے نک ریڈل فرکان" ۔روہ کر نکفی ری، تم مگےوہے ہرچ ا سوکیا، تم یٹبں وہجانتا یں م"
ب یقرے کل کانڑھے بوے نپاے سام ن۔ اکہر کا ہٹنظر ے تاب سکر کا ہ پطرف متوجی نپو اک
پ کے آے ن یںم۔ لکانہے ال یتنا خکرا یو مپ کآ"، یںال دہیں ڈبانیں مے لکے گر ان چ کنپہ

ں ماھے مجھی بیے لے کے لمحیک اے نپ ر آگ، میےزار دگس سال یستائگی کے زندھ سات
ار ے پینک ریڈل فرکان" ۔روی کاریتے کی تم جان! جاؤ" "ی۔دے ونہیں ہمحسوس نی مپ کی کبا
۔اکہر کا ھپتھپ تے شانکے سام ے س

ں یمے مطالعه دوبارک ریڈل فرکا اور انگیال چطرف یک ر اٹھ کاے اس سکے پسام ان 
ے۔ئگوہغرق 

کے بعد سام ے کانتقال کے ان ۔ اھا تگیوہا انتقال پ کباں ماکے اس ہی ا جب ھا تٹوچھسام جب 
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سام  کہجب ھے جوان تک ریڈل فرکاس وقت انھی۔ تکی رورش کی پسام ے ہی نک ریڈل فرکان
ر ے پرہک کے چریڈل فرکا اور انھا خوبصورت جوان تکس سال یاب سام ستائ۔ اھتچہ ا بھنن
چکے و ہ ڑھےبوه وکہ ا ھا احساس تکاس بات ھی خود بہیں ان۔ اھا تچھ گیا جال بں کویرھج

ه وھی۔ تہ نھی ب اوالدی وئکی کان ۔ اھا تچکوہانتقال یں ہی می جوانکی ا ان ی کویبکی ان ہیں۔ 
پ کی ابے نپاہ شیمہیں ہانھی بے خود سام نھے۔ تے تہاچطرح کی اوالد گی سی نپو اکسام 

ھی لم بن طالب عہیزیک سام ای۔ ائچنہ پہف نیلکتہیں انے عمل سی سے کنپا اور اھسمجگہ ج
ی ر بحرکو ہا ڑبه وکہ ا کیار ہا اظکش ہاس خوای نپاے ل سکانے نپاے روز اس نیک ا۔ اھت

ک ریڈل فرکنا تو اھا سا تٹوچھجب سام ھی کہ تہ یہ وجکی اس ہے۔ تا ہاچتان بننا کپا کاز ہج
ر ھر ادھاد ره پاگاس وقت بندر ھے۔ تے رتکا یجاے ر له پاگبندر کی ا یڈو فلورکحاً اس یتفر
ے سھے ننکے ر سام یکھ کو دں کتانوی کپبحرے نی پہد وردیاور سفپی وٹد یسفے وئے ہرتپھ

یں م ںازوہجی بحرڑے بڑے وتا اور بہتان ی کپبحره اش وی کہ کلتچھش اہخوایں یہ دل م
ہ جیتا نں کوششوک کی کریڈل فرکان۔ رتاکا یاچنک پہملے دوسرے سک ملیک و اں کمسافرو

از ہردار جمسافر بے والے جانب جانکی ل یبرازے ا سیڈاست فلوریرکی ا یکامره ل وکہ کا ھت
ی تنیے کلے کاس ۔ یہ اھا تہو رہ ہروانے ت سیثیحکی تان کپنائب ہ ، البتہیںتان تو نکپر پ

کی اس  اھا تے کیل سکانے نپاے ار اس نہا اظکش ہجس خوایں ن مچپبھی کہ بات تی کی خوش
ھی۔تچکی و ہل یمکت

٭٭٭
پرسکون سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے مسافر بردار بحری جہاز اپنی منزل 

کی طرف رواں دوں تھا۔ موسم بہار کی خوش گوار دھوپ سمندر کے نیلے 
پانی پر بکھری ہوئی تھی۔ سمندر سے چند فیٹ اوپر پیلی کن کا ایک گھول 

اڑتا ہوا کسی خوبصورت تصویر کا منظر معلوم ہو رہا تھا۔ کپتان ڈیوڈ جیسا 
ماہر اور مشاق جہازراں دو سو بیس مسافروں اور عملے کے بیس آدمیوں 

کو لے کر امریکا کی ریاست فلوریڈا سے برازیل کی جانب جا رہا تھا۔ یہ اس 
کا کوئی پہال سفر نہیں تھا۔ وه اس سے پہلے بھی کی مرتبہ مسافروں کو 

ان کی منزل مقصود پر پہنچا چکا تھا، مگر نہ معلوم اس مرتبہ اس کا دل 
گھبرا رہا تھا۔ اس نے جہاز کے کنٹرول روم کے شیشے کے باہر دیکھا۔ حد 

نظر تک پانی ہی پانی ہوا تھا۔ دور بہت دور آسمان اور سمندر کی سرحدیں 
ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ چمک 

رہا تھا۔
چکے  چنپہر پمنزل ی نپم اے ہلے پہسے لنڈھل سورج کا تو ہرٹھیک طرح ی ر موسم اسگا"
"۔سام"، یو آواز دکنائب سام ے نپر اپھا اور چسوے نڈ وڈیتان کپ" ں گے۔وہ
، یائڑوطرف نظر دں ارویں چرول روم مٹنے کنڈ وڈیتان ۔ کپمالہیں جواب نی وئے کر اسگم
یں م! ےار"ا، گیاد آے کچھ یسیجے اسک انچر ا۔ پھآتاھی نظر بے وتا تو اسی ہوئں کاہر وگم
ڈ وڈین تاکپ" ۔اھجا تھیبے نیله ا جائزے کحصّ ے سامان والیچے نکے از ہجے تو خود اسے ن
۔ایاڑبڑب
ے اس ن" ؟یتہرہیں نہی اد یبات ی وئکجب ں وہا چ چکنیں پہمے اس حصّ کے عمر یں ا مکیتو "
۔اکیسوال ے سپ آے نپا
یک ای وئک رگایں مے سیای۔ وتہیں ہم تو نکچھ کعمر کی س سال یتالڑاہیں۔ بات نی وئکلو چ"
ر پز یاور م یدی و تسلپ کآے نپا ایوے گاس ن" ۔تاہیں پڑفرق نی وئکتو ہے رہ اد نیبات ھ آد
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اس ۔ واہل ال اور سام اندر داخه کھوقت دروازی اس۔ اگلے نیکھو بغور دے کنقشے وئے ہلپھی
ھے۔تے وئے ہرکھر بی پشانپیبال ے رہسنکے 

۔اے کہوے ہتیٹھر بی پرسے کسام ن" ۔تانٹھیک ہے کپسب "
ا ہرڑھ طرف بکی منزل ی نپاے سی زیاز تہجی بحرھے۔ تچکے دو بج کے ر پہاس وقت دو

دل ے نپا ھیتان اس وقت بگے۔ کپلے رنکو گفتگمتعلق کے اس سفر ڈ وڈیتان کپسام اور ۔ اھت
سام  ارہا اظے کنام خدشےبے نپاے م اس نہتا۔ اھا تہر رکمحسوس ی نےچیبی ب سیعجیں م
ر یغی سکدن ه وہے۔ ل مطمئن کبالے اس سفر سه وکہ ا ہرتا رکر ہظایہی ا اور ہ کینے س

ی۔وئہیں ہخاص بات رونما نی وئکا اور گیزر گر یبغے کے واقعی معمول
تان کپر ے کد وکرول سام ٹنکا کاز ہج۔ اھوا تہال پھیار سو چا سونا پ کوھدھی۔ تچکی و ہصبح 

ر اس ۔ پھاگلے نیکھو دکسمندر ے وئے ہلک پھیوا اور دور تہا کھڑآ ے پہ ر عرشکاز ہجڈ وڈی
پہ سمان آے لین۔ اھل صاف تکآسمان بالھی طرح آج بکی ل ک، یائڑدوه اگطرف نکی آسمان ے ن

۔اھا تہرک مچسورج 
 تو۔۔۔۔۔ ا توکو سہ ہسا نیر اگا"ا، چسوے نڈ وڈی" ہے۔ری طرح جاری سفر اسیہ مارا ے ہرکهللا "

"۔۔۔۔۔مسافریہ 

مام تی۔ ئٹھ گطرف اں کی ر موجود مسافروے پعرشکے از ہجه اگنکی اس ے وئے ہتچسویہ 
ہی اور جوان سب ڑھے ، بوچےبیں ان مھی۔ تہی رٹ وی پھخوشے سے رں کے چہمسافرو
رف طیک اھے۔ تہے ر ره کا نظارکسمندر کھڑے ر ے پعرشکے از ہمسافر جھے۔ کچھ شامل ت

ند ۔ چاھغرق تیں مے مطالعے کے رسالی سکا ڑا جوڑھبویک ر ای پرسه کآرام دی سی لمب
نو ی خوبصورت سیک اھے۔ تہے رپ االہ م سا نغمگنے ہبی وئے کالھار سنبڑکے گٹنوجوان ل
چی اس ب وڈ کوڈیتان ھی۔ کپتہی ل رے کھیا سکی گڑیبرابر کے قد ے ہی نپاچی بکی دس سال 

۔اڑھطرف بکی اس ه و۔ اگیار آپیار یاختے ر بپ
"ارا؟ہتمہے ا نام کی"

۔اینا نام بتاپایں معصوم آواز می ائہانتے نچی ب" ۔فریجن"
۔اچھوے پنڈ وڈیتان کپ" ؟ں ہیںاکہا پای پممے ارہتم"
ال ھول بھب ای گڑینپفر ایجنیں ر میدہی ذرا ۔ اه کیطرف اشاریک اے فر نیجنچی اس ب!" رھاد"
گی۔لے رنیں کخوب باتے اور اس سیٹھی آ بیں ود مڈ کی گوڈیتان کپر ک
ے ریمہے وم و معلپ کآ"ا، کیر مخاطب کہہ کل کو انڈ کوڈیتان کپبار ی لے پہفر نیجن" ۔لکان"

"؟ھےتہے رکہہ ا ی ڈیڈی کیمم
۔اچھوے پسپی سچدل ے تان نکپ" ؟ھےتہے رکہہ ا کی"
! لکانہے۔  یئگآ ہی ر تباپاز ہاس جکہ ا یکھدیں خواب مے نں وہل رات انھے کتہے ره کہہ و"

یں ر حلق مکل چھا دل اڈ کوڈیتان کپاور ھی تہی رچھ وے پفر اس سیجن" ؟ی ہےوتہا ہی کیتبایہ 
فر یجن۔ اڑ پڑطرف دوکی رول روم ٹنکاتارا اور ے ود سگو کفر یجنے سی زیتے اس ن۔ اگیآ 

قدم  ٹےوٹے چھوچھاور ی الھا سنبی گڑینپاے ر اس نی۔ پھئه گری تیکھدے رت سیو حکاس 
ی۔ئی گلچاس کے پن یوالدے نپای اتٹھا

ے اس ن۔ اھر درست تگہ پجی نپاکچھ سب ۔ ایکھو دکز چیر کی ہرول روم ٹنے کنڈ وڈیتان کپ
ا ہرے اطالع دکی وار موسم گخوش ھی به و۔ اچیک کیو ے کآلے والے بتانی خرابکی موسم 

ا، چھوے پن اس۔ اگلے نیکھدے رت سیو حکسام اس ۔ ایا سانس لکنان یاطمے نڈ وڈیتان ۔ کپاھت
"؟ہےخاص بات ی وئکا کی! تانکپ"
ا یا لپابو قک حد تی ر خاصہٹ پبرای گھنپاے نڈ وڈیتان کپ" ہیں۔خاص بات نی وئہیں ک، نہیںن"
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ہ ناسب ندنا میرے کاس نھی ر بپھ، ہےبات ی ر معمولیغی وئکہ کا ھ گین سام سمجیکا، لھت
ب سام جھے۔ تے وئٹ ہس منیر بکبج ه بارکے ر پہاس وقت دو۔ اہتا رڑھبگے از آہج۔ اھسمج
ں اہو وا جیکھو دکر کیلی سٹی موگ کی رنه ایوقت اس سیک بے نں نظروڈ کی وڈیتان کپاور 

ے خطرے اور سام نڈ وھیں۔ ڈیتہی مل ریں سرحدکی آسمان اور سمندر ں اہجھی تہی نظر آ ر
غالباً اس  ھی۔ا تہ کیوجہٹ کی براکی گھتان کہ کپا ھ گیوقت سمجی سام اسی۔ لگھ بو سونکی 
ھی۔تی دے اطال دگی شے کی پیخطرے والے آنے اسے نے تجربکے 

ر پھور ای ئگو ہل یتبدیں بادل مڑے ت بہر بکیلٹی موگ کی رنه ایسه وے تیکھدے ہی تیکھد
ی۔ ئگوہشروع  ھیبی اور بوندا باندگی لے لنچوا ہز یت۔ ایں چھپ گیمں بادلوه ایورا آسمان سپ

ا، گلے وبنڈا دل ڈ کوڈیتان ی ہے۔ کپوتہ ہمیش خپیا کطوفان ڑے بی سکآمد ں کی بادلوه ایس
کے نائب ے نپاکہ ا ھتا تہاہیں چنه دراصل و۔ ایدہ نے نٹوہ ٹنا حوصلپاھی ر بے پھن اس نیکل

ے م دکا حے کرانگر گلنکے از ہو جے کعملے اس نے۔ رکثابت ہ م حوصلکو کخود ے سامن
کھیں۔ ار ریو تکخود یے لے کے نٹنمے بت سیمصی والے آنکہ ا ھی کہبھ یہ ساتھ ا اور ساتید
۔اگیر گہ ٹھہجیک از اہجے سے جانے رائگر گلن
ے دی ائھکخوش ده ادیزے سے له پہو۔ اھد تیا جوش و خروش قابل دں کمسافروکے از ہر جھاد
کی ب ر ان سگم۔ اھتہی ونا ہیں ہخوش تو ان! بارشے ر سپار اوہتو موسم بیک اھے۔ تہے ر

ر ا اوگلے انے کھورکلہاز ہورا جے پزور سں کے واؤہجب ی ئگوہافور کاس وقت ی خوش
یں مں مسافروکے از ہجے ور۔ پاگیا یر دکا اعالن ے کخطری۔ ر لکار یشدّت اختے طوفان ن

ار ہا اظی کخوشی نپاے سں قویمختلف طرے لپہر یدکچھ مسافر جو ہی وی۔ ئگل گی پھیمیسراس
وش ہا ی کسکو ی کسھے۔ کتہے رگ اھر بھر ادھادیں عالم می کے ، اب افرا تفرھےتہے ر رک
رو چے ، بھیںتہی خ ریں چیعورتے۔ ئے گلکچر کآ یچے نں کے قدموکے افراد ۔ کچھ اھتہ ن
ے النھو سنبں کمسافروے نے عملکے از ہجیں۔ رکا ھے کہ کیشان تیرگ پمرد الھے۔ تہے ر

ہے۔ام رکنایں اس مه ر وگمکی وشش کی ک
ں زاروگ ہلو۔ کی ایدکھ ر رکال چھو اکاز ہجے جس نی ر آئہلی طوفانی سڑی بیک اک انچا
ار بار ب۔ اگیوہ ہاور اضافیں کچھ مں خوھ ہی چیساتکے اس ے۔ رگجا یں سمندر مے ریٹ گہف

ے۔جاته ر رکل ہدل دکے تو سب ی تی کڑکبجل
ک۔ ب تکر گا، مھا تکھال رھو سنبکاز ہجے ارت سہت میاہنھی بیں اس عالم مے نڈ وڈیتان کپ
ھی ز بی چیے کفاصلی معمولکہ ا ھد تیطوفان اتنا شدکی آ سہ ام نکر یده ادیارت زہمکی اس 

ی بسےبے ے کنڈ وڈیتان ۔ کپاھا تچکو ے کہیں ہسکہیں ا رخ کاز ہجھی۔ تہی رے دہ نی ائکھد
۔اھا تہو رہزرد ه رچہا کاس ۔ ایکھطرف دکی سام یں عالم مکے 

الئف یں اس طوفان م"۔ ایں کہآواز می مزور سے کنڈ وڈیتان کپ" کے ہیں۔وھٹک چبہ م راسته"
"۔یںرکاد یو کاب صرف هللا کہ دو ے کہ سں مسافروہے۔ ار یکبھی ا استعمال بٹ کبو

ر ہلی ر طوفانپھبار یک اکہ ا ھتہی ال کر نہباے رول روم سٹنکر کبات سن کی تان ے کپنپسام ا
ڈ وڈیان تکپر پفرش کے رول روم ٹنه کدوبارے سھٹکے جیک اه ا اور ویا دگمڈگو کاز ہجے ن

۔ اگلے رنکوشش ے کی کانٹھو اکتان کپر پھا اور ٹھاکے ر کّمت ه ہو۔ راگوا جا ہتا ھالجے س
خ و ں کی چیفرومسا۔ ایر آہر باڑ کویں چھحالت می و اسکتان کپسام ۔ اھا تچکو ہوش یہبه ر وگم

ھی ت ابامیقے سیا جھا تہو رہمحسوس ں وھی۔ یتہی رے دہ نی آواز سنائپڑی ان ے کار سپک
"ں۔وہ ہتمام مسافر متوج"ا، کہر کخ ے چیاس ن۔ وی ہئگآے س

ال ھو سنبپ کآے نپاک اب تے سام نی۔ دہ نی آواز سنائی نپو اکخود اس کہ ا ھر شور اتنا تگم
۔اھا تگلے نیجواب دہ ا حوصلکر اب اس گا، مھا تکھر
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ا یکھدہ نی ھبے کلیں پہمگی زندی نپاے د طوفان اس نیاتنا شدگے۔ لے لرزنں اؤھ پاتکے ہاس 
۔اھوا تہا یاچھا سا کرا رات ھیاندے سہ وجں کی اؤه گھٹایر سگا مھا تکوقت تو دن ۔ اھت
ے س نای۔ آواز سنیک ر اپن اویعکے سر ے نپاے سام ن" ۔۔۔ ۔رچرر چرر ۔۔۔ ۔چر۔۔۔ ۔چرچ"

ا چاونٹ س فیالی۔ چئگل کخ نے چیحلق سکے اس ے مارکے خوف ۔ ایکھر دپر اوکبرا گھ
۔ اہٹ گیرف طیک اے سی زیته و۔ اھا تہر ریچے گوا نہولتا ھوا مستول جہا بنا کڑی کلی ارھب
یں د مزکی اس ۔ راگر جا ں پار مسافروکشکے بت یمصے سے لپہوا اور مستول کہ ہماھدیک ا
کے ت وشی گاور انسانٹے نکے چھیر طرف خون ے۔ ہئڑ گاچے خکے پڑتمام افراد ے والے آن

۔اه گیر رکر لرز پھبار یک از اہجے۔ ئگر کھبھڑے لوت
ی زیته و۔ ایل آایا خکتان ے کپاسک انچر اپھا، یلکھ رھ اتہر ں پوکھآنی نپاے سام ن" ۔اف هللا"
وا ہا پڑر پبل فرش ہ کے تان منکہ کپا یکھدے اس نں اہو۔ اڑطرف دوکی رول روم ٹنے کس

ا اور کی اھدیو سکتان ے کپاس نہے۔ ا ہورہر جمع پر فرش ہہ کبہہ خون بے سر سکے اس ہے۔ 
!"ڈوڈیتان کپ! ڈوڈیتان کپ"ر بوال، کخ چی

ٹک اڈ ویڈتان کپ" ا؟گیو۔۔۔۔ ہایہ کک۔۔۔۔ کی"یں۔ ول دکھیں کھآنے سے رھیدے نڈ وڈیتان کپ
۔بوالیں ل آواز مھر بوجٹک کا
ے ں کسانسوی وئھی ہالجے سام ن" ۔تانے ہیں کپلتچل کنے سں ایں یہمی شتٹی کوچھم ه"

۔اے کہسڈ وڈیان یدرم
ہے۔۔۔۔ وفان ا طڑر بہبایں گے۔۔۔ ۔ جائں اکہر کل کنے سں ایہم ۔۔۔۔ ہا ابگیوہختم کچھ سب "

"اور۔۔۔۔ اور

۔اپڑخ چیسام " ۔تاکسڑ وہیں چھنے لئے کے مرنہیں تمیں ر مگم"
کی ظر اس نیک اے سے رھیدے نڈ وڈیتان ۔ کپاہاچانا ٹھر اے کارا دہو سڈ کوڈیتان ے کپاس ن

ں وہاگنی الخی سام خال! ےلئہ کے شیمہ ہشیمیں ہئگوہبند کھیں آنکی ر اس پھا، اور یکھطرف د
ل ھر بوجا اوکھر رپو فرش کالش ے سگی ستہآے ر اس ن۔ پھاہتا ریکھو دکالش کے تان ے کپس

۔ایل آکر نہباے سں قدمو
س طوفان اه تو وھی تہی رے دی آواز سنائی وئکر گا۔ اھا تچکا چھا ٹر اب سناپاز ہجے ورپ

ے لیں مپیٹ لی نپو اکز چیر کی ہاز ہجے ند نھد۔ اھا تچڑھ چکاز ہجٹ یہ نھیبکی جس ھی تکی 
ڑ اچھبوکی ارش ب۔ ایکھو دں کالتعداد الشوی وئی ہرکھر بپاز ہجے سام نیں ند مھاس د۔ اھا تیل

کی اس ۔ اھا تپڑر پاوں کے ب مسافرویبد نصھی مستول اب بی ارھبھی۔ تہی رپڑ ر ں پان الشو
۔ یہ اھا تچبہ سالمت نک ا جسم تی کسکنار کنا تو درچبه ا زندں کمسافروے والے آنیں زد م

ھی۔موت تی کی بسے بی سکی
ر ک کونے چاس ن۔ وی ہئگوہت شروع کحریں از مہجے سیوا جہسا محسوس یو اکسام ک انچا

ی انپ ےسہ وجی سیں کاز مہجکہ ا ھر تہظا۔ اھا تہرھک طرف جیک از اہج۔ ایکھو دکاز ہج
کے سام ۔ اھا تہتا جارھکا، جھا تہرھک طرف جہ کی حصی اب اسیہ ا اور ھا تگیوہرنا شروع ھب

ی۔وندی کسی بجلیں دماغ م
یں مں ا۔ ہاگ ںوہره زندیں م۔ تاہاچمرنا ہیں موت نی کی بسے طرح بں کی ان مسافرویں مہیں ن"

جا یں بن میک کیاکے از ہوا جہتا گالنپھو ں کا اور الشوکہر کخ ے چیاس ن" ۔اں گوہره زند
ے لپہ ھساتی کے زیتے اس ن۔ ایال الکو نپاور دو جی شتٹی کویک چھاے سں اہسا اور وگھ
ی شتے کسے عرشکے از ہجھی ر خود بکال ھو سنبچپبعد کے اس کی۔ نیں پھیسمندر می شتک
دور ے از سہجی وا بحرہتا ے کھیسی زیو تی کشتے کمدد سکی و چپاور ی ا دگلگ النیں چھم
ه ادیزے سھے از آدہجھی۔ تہی طرح نظر آ رے کی ولی ہیشتکی کاس یں ند مھاس د۔ اے گیل

5

ww
w.
iqb
alk
alm
ati
.bl
og
sp
ot.
co
m



ا، ھد تاز موجوہجگہ جس جیں ا سمندر میکھدے ر بعد سام نیدڑی وھت۔ اھا تچکو ہغرق آب 
۔ اھا تچکوب ڈاز ہجی بحرھیں۔ تہی را رے ٹکسے دوسریک ایں موجی وئی ہرپھاب بں اہو
ہ البت۔ اھا تہرہہ بے سی اب خاموشھی سمندر ب۔ اھا تچکو ہطوفان اب ختم ی۔ ئگزر گر یدی افک

ھی۔تہی و رہبارش کی لکی ہلہا اور ھوا تہا ے ڈھکسں بادلوه ایسھی آسمان اب ب
مان گم و ہو کےا تو اس ھوا تہر سوار پاز ہجھ ساتڈ کے وڈیتان کپتان، کپجب سام بطور نائب 

 واہتا گاھبه جب و۔ یاد آئہٹ یبراڈ کی گھوڈیتان کپو کسام ہے۔ واال ے ونہا کہ کیا ھتہ نھی بیں م

چیک و کز چیر کی ہرول روم ٹنھ کساتی کے زیتے ا اور اس نھوا تہداخل یں رول روم مٹنک
خاص ی وئے کتان نکپا تو ھا تہاچرنا کا سبب معلوم ہٹ کبراکی گھاس ے ا اور جب سام نھا تکی

۔اھا تچکوہم ا سبب معلوہٹ کبراکی گھتان کپو اب کسام ھی۔ تی ردکر بات ختم ہیں کہہ کبات ن
ھی بی لتوسفر میہ تا تو یر دکار ہا اظے کخدشے نپایں ہی آغاز مکے سفر ڈ وڈیتان کپاش ک"

۔اچسوے سکھ دے سام ن" ۔اھتا تکا جاسکی
ه اگآیں ہی شروع مکے سفر ے سے خطرے والے آنے نامعلوم قوت نی سکو ڈ کوڈیتان کپ

اس گ لوکہ ا کرسہ کار نہا اظے کخدشے نپاے سی سکر پمحض اس بنا ه ر وگم۔ اھا تیردک
ا کاز ہاس جہی تبای ہے۔ تہر رکوی ہونہبحرحال ے۔ تگلے نھسمجی و خبطں کاز راہجے سیج

۔اھا تچکو ہختم ں کے از مع مسافروہجیہ اور ھی تچکی ب بن ینص
ے اس ن۔ ھےتچکے وہبازو شل کے سام ے تے کھیتی کھیشت۔ کاھا تگلے لنپھیرا ھیا اندکشام 

یں ر مید ہیذرا ۔ ایدڑ وچھر پرم کرحم و ں کے و موجوی کشتکاور یے دئکھ ریں می شتکو چپ
ے تکمچ ےستارکہیں کہیں ر پاور آسمان ھے تگے لے نچھٹاب بادل ۔ اگیا چھرا ھیمل اندکم
ھے۔تہے نظر آ رے وئہ

 اھد تیر اتنا شدپا اثر اس ہی کتباکی از ہج۔ اھتہ ا نپیا یاھی کھبے کچھ سام نک اب تے ر سپہدو
ے نک وھو بکتو اس ی وئہاب رات ۔ اھوا تہیں ہا احساس نکاس ک پیوھبک و اب تکاس کہ 

قل عے ر اس نگمگے لے نھبٹے چانیں کحلق مے اس سھ ہی پیا اور ساتیردکستانا شروع 
اس کہ ا ھجانتا ته و۔ ایدے ونہ ہر مسلط نپاوے نپا احساس اکاس ک پیوھبی یہ کی کہ مند

اور ے ہا ہل تنکباله ویں می شتی کسٹی ویک چھایچ بکے سمندر ے وئے ہلپھیل یمں زاروہ
 ےلئے کے نکھره و زندکخود ے اس نک اب ت۔ تاکمل سہیں نکچھ و ے کنے پیانے کھاس

۔اھجانتا تہیں نھی به ا؟ وگوہا گے کیر اب آگ، مھیتی ر لکد ہجدوج
و ہمعلوم ی لھحد بے بی وئی ہتیں پڑمی انکے پسمندر یں رنکی کاند ۔ چاھا تچکو ہآسمان صاف 

سام ے۔ ھتہے ا رکھار دہبی نپاگ الے ستارے وئے ہتکمیں چتعداد مں کی زاروھیں۔ ہتہی ر
ی۔ئگند آ ینے اسیں ر میدہی ذرا یں۔ ر لکبند کھیں ا اور آنیٹ گیلیں می شتکر کسار ں پاؤپ

۔طرفکی ، نامعلوم منزل ہیری تڑھبگے آے رھیدے رھیدی شتک
ں اں کہیم"یں۔ ول دکھیں کھر آنکبرا ے گھتو اس نپڑیں ر ے پرکے چہسام یں رنکی کسورج 

کی اس ۔ اٹھیبٹھ اور ای لی ائگڑانے اس ن۔ ایآیں ن مہذکے ال اس یخے یہی لے پہسب س" ؟ںوہ
ی وئی ہنسھدیں ت میر رپساحل ی شتکی کاس کہ ا یکھدے جب اس نہی رہ ا نہانتکی رت یح

ے سمت نقں اہا جگلے نیله ا جائزگہ کا اور اس جیل آکنے سی شتکر کمار گ النه چھوہے۔ 
۔اھا تکنپھیال ے اس

ے ام نس۔ اھوا تہال پھیل گنا جنک گھبعد دور دور تں کے انوڑی چٹبٹی وچھند چر پساحل 
ر ی پدبلنں کی درختوکے ل ینارہے۔ ثرت ں کی کدرختوکے ل یاور نارں چیڑ اکہ یہا یکھد

و ں کلوینار ھے۔تے وئپڑے ہر ھر ادھادھی ر بپن یزمی لیتیل ریند نارھے۔ چتے وئگے ہل لینار
اب جو ۔ اھتہ ا نپیا یاھی کھبے کچھ ر سپہل دوے کاس نٹھی۔ اگ جاک وھبکی سام ے ہی تیکھد
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یک ر اپک کلے اس نھی۔ قابل تے کے نیکھدی قرارے بکی تو اس ے ل نظر آئیو نارکاس 
ر پھا اور ی پیانپا کاس ے لپہر ڑ کتوے ر سھتیک پاے وئپہ پڑے ہت یا اور ریا لٹھل اینار
چھ ے کتب اسے۔ ا لئکھل یناری ئے کاس طرح اس ن۔ ایردکانا شروع کھطرح ں کی دویند
۔واہون حاصل کس

ھی۔ تی ے پھٹ چکسگہ جگہ ض جیقمکی اس کہ ال چتا پا تو کیر غور پحالت ی نپاے اب اس ن
ں کی و، جوتھیتی ئچ گنے سگہ جگہ جھی تلون بھی۔ پتہی ول رھطرف جیک ر اھڑ کن ادیآست

و کن اب جو اھے۔ تہے رے تھیگبیں بارش مے ہی لے پہتو جوتیک اھی۔ تہی ورہ ہحالت خست
ے۔ ھتہے و رے ہم سگنے ہاور بھے تچکے و ہر سخت کول ه پھتو وچی نی پہرمکی گسورج 

ے ان سیک چٹاور ایے دئکھ ر رپت یطرف ریک ر اکاتار ے جوتے لئکے ر یدے کچھ اس ن
۔ایٹھ گیر بکا گلٹیک 

گہ س جکقت اس وه وکہ ا ھتہ معلوم نے کچھ اس۔ اھرنا تے کعمل طہ ا الئحه کو آئندکاب اس 
تو  اھع سمندر تیطرف وسیک ؟ اہیںا نیا کے گسھی ل بکنے سگہ اس جه ویہ کہ اور ہے 

"؟ہیےاچرنا کا ھے کیمج"ا، چسوے اس ن۔ لگنا جنگھطرف ی دوسر
یک اس اکے پاس ے لئکے تا تو اس مقصد ہاچا جانا یڈاست فلوریرکے ر کار پسمندر ه ر وگا

تنا اے مدد سں کی وؤچپاور دو ی شتٹی کوچھاور محض ھے و تچپاور دو ی شتی کسٹی وچھ
حفاظت  ےاسے نی شتکجس کہ ا ھتہ نی اب ضرورھی۔ یہ رنا سراسر حماقت تکار پا سمندر ڑب

ا کل گجنه ر وگای۔ تیرا دکار ھی پسمندر بے اب اسی شتہی کا وھا تیا دچنک پہتں اھ یہساتکے 
یں ا تو اس مھنا تگھل گجنہے کہ ر ہرتا اور ظاپھتا ھٹکبں اں کہاہیں کہرتا تو معلوم نکرخ 

اس ے پکاس ے۔ ردہ کر حملپاس ه درندی وئکا خبر ۔ کیاھسا تی ضرورھی ونا بہا ں کدرندو
۔اھتہ نھی ار بھیتی ہوئک

۔اگلے رنہ کا موازنکل گسام سمندر اور جن
ے النچر یتیں وا مہنا، ہرے تڑھبیں نامعلوم سمت میں رسمندر میٹھ کر بی پشتی کمعمولیک ا

، جب ھیبه ا خطرں کویلچھمک شارکہ ا بلھتہ ا مسئلکصرف غذا ہ نیں سمندر م۔ اھبرابر تکے 
ل اور یارن۔ اھتہیں نہ ا مسئلکم غذا ے کم سکن یکا لھتو ته ا خطرں کدرندویں ل مگجنکہ 

 ے کینہمحفوظ رے سں درندویں ل مگجنھے۔ ثرت موجود تہ کبں ایہل ی پھلگجنے دوسر

ا ہتن اں کویلچھمک شاریں س سمندر مکبرعکے اس ھی۔ تی تکجا سکی ب کیتری وئکنا ی وئک
ھی۔تہ بات نکی بس کے رنا اس ہ کمقابل

ی شتکور اے نٹ پہبوے لمبے نپاے اس ن۔ ایرلہ کصلیا فے کونہداخل یں ل مگجنے آخر سام ن
یک اے ں کے پیچھانوڑی چٹبیک دو اکہ ا یکھدے اس ن۔ اڑھطرف بں کی انوچٹوا ہتا یٹسگھ

کے س اہے۔ ا گیا یبناے لئی کے غار اسے یہ سیوا جہسا محسوس یل اکو بالکاس ہے۔ غار 
ی۔ئگل ہٹ پھیراکمسی کی ر خوشے پرچہ

ور اس ا اھرا تھصاف ستے غار اندر س۔ یہ ایردکاندر کے ر غار یٹ کسگھو ی کشتے کاس ن
ھی۔تگہ جه شادیں کم
پ آے نپاے سام ن" ہے۔ر گھرا یمہی غار یہ ، ںوہد یقیں ل مگجنی اس ساحلیں مک بس، جب ت"
ں ورندپل مختلف گسارا جن۔ اگلے نڑھطرف بکی ل گر جنکل کنے ر غار سپھا اور ے کہس

خوش  تہاور بھے تہے بول رں ایبولی نپای نپاے رندپسب ۔ اھا تہونج رے گسں آوازوکی 
ں ودرختیں لیبں کی ولوپھخوبصورت ں کی مختلف قسموھے۔ کہیں کہیں تہے رے دی ائکھد
ر بندر پ یبلندں کی تناور درختوچے اونچے ، اونھیںتی ئی گلک چدور تی اتکھ، بل پٹیلے س

یک اے سں اے کہجانہ نھے۔ تہے ا رگلگیں النچھر پشاخ ی دوسرے شاخ سیک ور اگاور لن
ے نگھوا ہتا رھبچیں ر قالنپھا اور یکھدے نظر سی و سرسرکسام ۔ ایوا آہتا گاھا بگھسنه بار
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۔اگیوہغائب یں ل مگجن
بندر ک یاه ا ویکھر دک کونے چسام نی۔ رگآ ے م سھز دی چیوئیں کمں قدموکے سام ک انچا
سام ے کہ لے پہاس س۔ اھا تکھڑسام یچے نکے ا جس ھوا تہا چڑھر پدرخت ی ا جو غالباً اسھت

ر پھوا ہا اتیر خوخپھا اور ٹھاھ ساتی کے زیتا، بندر تڑھبگے آے لئے کے نپکڑو کاس بندر 
ا ہرچ سوه غالباً و۔ اگلے نیکھو دکسام ے رت سیا اور حیٹھر جا بپشاخ چی اونکی درخت ی اس
ی۔ئگل ہٹ پھیراکر مسں پوٹونکے ہر سام پاس ادا کی بندر ۔ ایآے سں کیای یہاجنبکہ یہ ا گوہ

ے سں توک پلتا تو ان خشچسام جب ۔ اھوا تہا چھن سا بیا قالں کتوک پر خشپفرش کے ل گجن
ی۔تگلے ونہآواز 

 یکاے وئگے ہلہی ب یقرے اس نگی۔ لے ونہمحسوس ک وھر بپھو کتو سام ی وئہر پہدو

کہیں یہ "، اک گیر رچ کسوکہ کچھ ا ھا تہی کیانا شروع کھا اور یلڑ ل توی پھلگجنے درخت س
یٹھے ر بپل درخت ہی پھوہے ا ڑتوے ل اس نپھجو کہ ا یکھدے ر اس نگم" ۔وہ ہال نیرہل زپھ
ا کیر پھ، بس واہد ار معلوم یت مزہبه ا تو وچکھو کل ے پھاس نہے ہیں۔ ا رھی کھبندر بے وئہ
ا دل کس اور اگی لے ونہل ھعت بوجیطبکی بعد اس ے کے ان۔ کھایاکھر کر ھبی جے ا اس نھت

ے رنکر آرام یچے پڑ کنکے درخت ی سیں کل مگجنہیں وے اس ن۔ اگلے نہاچو ے کرنکآرام 
۔اکیا رخ کغار ے نپاے بجائکے 

ی ره گہر بعد ویدڑی وھتگیں۔ لے ونہبند ے ند سینکھیں آنکی اس ۔ ایٹ گیله ر وچ کنیں پہغار م
ی و اتنکسام  کہا ھتہ سا نشیای وئیں کد ان میشاھے تے ائے کھل اس نپھجو ۔ اھا تہند سو رین

ا ھرتا تک آرام ضروره بعد وے کے انکھو کر پہدویں مگی عام زندہ ورنھی تی ئگند آ یجلد ن
۔اھتہیں ن سوتا نیکل

ور ساحل ا ایل آکر نہباے غار سے نپاه و۔ اھا تہورہتو سورج غروب ی لکھ کھآنکی جب سام 
ساحل ے س یزیجو ت۔ اگلے نیکھو دں کروہلی اتڑاگ اھجکی ر سمندر یٹھ کر بپن یزمی لکی گی

ر اس یدی ہی تنے کاسیں۔ جاتی لچس پواے سگی ستہر آکرا ے ٹکسں ناروکاور یں طرف آتکی 
اند چر پسمان آ۔ اھا تچکل پھیرا ھیا تو اندٹھاے سں اہوه جب وی۔ ئگوے ہوئے ہتیکھو دکمنظر 

ھی۔تی وئی ہلپھیطرف ں اروچر پسمندر ی اندنچم ھمدکی ا اور اس ھا تہرک مچ
ی ئای چھمل خاموشکر اب مں پاہا، ویکھطرف دکی الت گجنے وئے ہلک پھیدور تے سام ن

ل گو جنجھی آواز تں کی روگنھیصرف جه تو وھی تہی رے دی آواز سنائی وئکر گاھی۔ تی وئہ
ھے۔ت ہےطرح نظر آ رں کی ویساچے اونچے اونھی۔ تہی رڑ و توی کخاموشی وئی ہائیں چھم

ا ڑتوے سر اکا ٹھل ایوا نارہا یچے پڑنکے ا اور اس گیب یقرکے درخت یک اکے ل یسام نار
 ایا لکھاتنا  ےو اس نکر پہدو۔ اپڑل چطرف کی غار ے نپر اڑ کوہیں چھوی ر باقکا کھا ھاور آد

ھی۔تہی رگ لہیں نه ادیزک وھبے اب اسکہ ا ھت
ر یدیں۔ کچھ ر لکبند کھیں ا اور آنیٹ گیر لڑ کوچھال ڈھیو کجسم ے نپر سام اچ کنیں پہغار م

ھے۔تہے ونج رٹے گخراکے اس یں بعد غار م
یک اے وئے ہتہریں ل مگجنی اور اس ساحلے رتکزارا گر ں پلوی پھلگاور جنں لویو نارکسام 

ں ایہ هوہ رفتہ ر رفتگمی اد آئیت ہبکی وطن ے نپاے اسیں شروع شروع م۔ اگیزر ہ گعرص
۔اگیوی ہا عادگی کزندکی 

وب خھی بے سں راستوکے ل گاال اور جنیکھ ڈطرح دچھی اہ ا حصڑبیک ا اکل گجنے سام ن
 ےاس سے جو اس نیکھے اور درخت دے ودپول ے پھسیاے سیاے اس نں ا۔ یہاگیوہواقف 

ال اور ا موقع مے کنھسمجھی ات بینفسں کی جانوروے اسں اھے۔ یہتیکھے دہیں نھی بے کلپہ
ں اہجکہ ا گیوہاس قدر مانوس ے بندر سام س۔ یہ اگیبن ھی ا دوست بکبندر تو اس یک تو اور ا

۔ رتاکوش خوب خے سں توکحرپ سچدلی نپو اکبندر سام ۔ یہ جاتاھی بندر بہیں یہ سام جاتا و
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چڑھ ر ی پبلندکی درخت یں مڈ نیکسیک بندر ایہ تو ی وتہضرورت ں کی لویو نارکجب سام 
ے اس طرح سام ن ۔اتا جاتاٹھاہیں تا اور سام انیر دکنا شروع کنیچے پھیر نڑ کتوڑ ل تویر نارک
ا کاس ۔ ایدکھ رل ریڈ پا نام رکاس بندر ے سام نے۔ ر لئکجمع یں غار مے نپل اینارے ت سہب

ا نام کام اس جب س۔ اھانتا تپہچخوب ھی و بکنام ے نپبندر ا۔ یہ اھتہ ا سرخ منکسبب اس بندر 
۔و جاتاہحاضر ے سامنکے ودتا سام کلتا چھوتا، اھی ہبں اہجیہ ارتا تو پک

یں ل مگر جنھن بد۔ تاٹھصبح اہ روزانه و۔ اھا تیال لیں ڈھمگی زندں کی ایہو پ کآے نپاے سام ن
گی زندی س فطرا۔ رتاکا یا لکھل ی پھلگل اور جنیتو ناری تگلک وھرتا، بپھومتا گھر پا ساحل ی
اندر ے نپا هوھے۔ تے ئگو ہخوب مضبوط ں اؤھ پاتکے ہاس کہ ال کنہ یہ جیا نتچھا اے کزارنگ
ی ردوسے شاخ سیک طرح اں کی اور بندروں وروگلن۔ اگلے رنکمحسوس ی توانائی نئیک ا

کے اس ھی ا دوست بندر بکاس ۔ اھا تچکا معمول بن کنا اس ڑز دویانا اور تگر جست لپشاخ 
۔وتاھ ہسات
چی اونیک ای وئی ہر بنپساحل ہ روزانه و۔ اھا تیآہ فرق نی وئیں کمعمول میک اکے اس ! ںاه
ہ نھی بکہ کا چسوے اس ن۔ تاہتا ریکھطرف دکی سمندر ں وٹنگھتا اور یٹھر جا بپان ی چٹس
ر گم۔ اے گارے پکلئکے مدد ی نپاے اسه ا تو وے گزرے گسں ایہاز ہجی وئہ کنی وئھی کبک

ھی۔تی دہ نی ائکھدک تک لھجکی از ہجی سے کاسھی بعد بے کے زر جانہ گاتنا عرص
ل سام حسب معموھی۔ تچکی ل ی پھیروشنکی روز جب سورج یک ا۔ اگیزر گوقت اور کچھ 

ے ومتے گھومت۔ گھاھر سوار تھے پندکے کاس ھی رل اس وقت بیڈ پر۔ اھا تہوم ریں گھل مگجن
۔ اگلے نیکھدے ا اور بغور اسگیر ہیں ٹھہوه وپڑی۔ ر پل یبی خوبصورت سیک نظر اکی سام 
اور چھ ی کخوبصورتکی ل یر اس بگمھیں۔ تیکھی دیں لیبی ئھی کاور بیں ل مگاس جنے اس ن
ی البکے گلیں ہل جس میبں کی یہ توڑے پبڑے بگ کے سبز رنے وئے ہلتھی۔ کھتکی قسم ہی 
ا ک لیسام اس بگی۔ لچھی حد اے و بکسام ھے تے وئگے ہول لں کے پھویتچ پانگ کے پرن
سام ۔ اٹھونج اگل گورا جنے پسڑ اھزبردست دیک اک انچا۔ اڑھبگے آے لئے کے نڑول توپھ
ا چھپر یش یوئہی کب یغالباً قری۔ ئگا ی چھلخت خاموشیں یک ل مگجن۔ اک گیرہیں ا وھتں اہج
۔اھا تگیوہا احساس کآمد ی کی اجنبی سیں کل مگجنے ا اور اسھا تیٹھب

ه و ے۔ئگنظر آ ے نجے پلگاکے ر یو شکاور سام ی وئہٹ ہسرسرایں مں وڑیاھجے کی سامن
یک اے ن آتا سامے ر سامنپمل طور کر میشے کہ لے پہا اور اس سھا تہر آرہباے سں وڑیاھج

اب  هو۔ اھا تچ چکنپہر پشاخ چی اونکی درخت یک اه وے لمحے ہی اور دوسری ائگجست ل
ل گنجے اس۔ اھا تہرھڑک دے زور زور سھی ا دل اب بکر اس گا مھدور تے سچ نکی پہر یش
وا ہار بی لپہآمنا سامنا آج ے سے درندی سکر گا مھا تچکت یبہ عرصیک اے وئے ہتہریں م
۔اھت

ں کے وہاگنکی ا جو اب اس ھا تہریکھ و دکر یشڑے اکھیں پھا آنیٹھر بپشاخ کی سام درخت 
ے۔ ئگزر ے گلمحی ئ۔ کاھا تہور رے گھسں و خونخوار نظروکا اور اس ھتے ل سامنکبال

د یزا مے کلنکے ٹر یو شکسام گے۔ لے ونہسن ں اؤھ پاتکے ہسام یٹھے بیٹھے ر بپدرخت 
ا انتظار کم ساھی به د ویشا۔ اگلے لنچطرف یک اه ویں ر میدڑی ہی وھت۔ اپڑرنا ہ کانتظار ن

اور ں رختور دیر شپھا اور ہتا ریکھوا دہجاتا ک و دور تکسام اس ۔ اھا تھک گیتے رتے کرتک
ے درخت سہ تسہآہ ستہا اور آیا سانس لکنان یاطمے سام ن۔ اگیوہغائب یں مڈ نھجں کے وڑیاھج
صورت  کیاس اس قسم کے پاس کہ وا ہا احساس کبار اس بات ی لے پہآج اس۔ ایاتر آیچے ن

ہیں ہے۔ار نھیتی ہوئے کلئے کے نٹنمے حال س
س کلوم معہ نیں ل مگوقت جنی ر اسکاتر ھے ندکے کا جو اس یال آیا خکرل یڈ پرے ر اسپھ
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ھی۔تی دی سنائڑ اھدکی ر یا جب شھا تگیل کطرف ن
"۔۔۔ ۔رل ل لپرل پرر یڈ ریڈ ر۔۔۔ ۔ رلیڈ پر"

یک اے اس نی۔ ئگس آپوایں صورت مکی ونج گآواز کی ر اس گمی و آواز دکرل یڈ پرے سام ن
یک سام ا۔ ایآ ر خودیڈ پرہ ا اور نیآہ جواب نی وئھی کر اب بگمی و آواز دکرل یڈ پر رپھبار 

رل یڈ پرہ کا ھال تیا خکاس ۔ اگلے نڑھبگے وا آہتا یکھو بغور دڑی کاھر جہدرخت اور یک ا
ا ہتا جاریدی ھبیں و آوازکرل یڈ پره و۔ اگوہا یٹھا بیں چھپمڑی اھا جیدرخت ی سیہیں کہیں ک

رتا گتا، ھالجے سں وڑیاھدار جٹے انکاور ی نیں گھتالش مکی رل یڈ پره وک کہ تں ایہا، ھت
ی روشنکی رج سو۔ اھتیک نا اور تاری گھافکل گجنں ا۔ یہایل آکنک تگے آی افیں کل مگتا جنپڑ
ھی۔تہی رچ نک پہن تیل تمام زمکمشہ ب
یں راشخے نں وڑیاھجی والں وٹانے کلکیر نوے پرچہاور ں وھاتکے ہاس ۔ اھا تھک چکته و
ھی بھے رل مجیڈ پر"ا، چسوے آخر اس ن۔ اھا تہخون رس رے اور اب ان سھیں تی ال دڈ

رل یڈ پ، رہیےاچلنا چس پواھے مجں۔ وہتا ہریں مں اہجھی و بکاور اس غار ہے انتا پہچخوب 
"۔اے گجائچ نں پہاہوہی خود 

ے س راسته کوکہ ا یآہ نیں ہی مھ تو سمجکی ا؟ اس یہ کیر گم۔۔۔ ۔ اڑمے لئے کے س جانپواه و
ے کے ازاندے نپاے آخر اس نہے۔ س جانا پواے سے س راستکا اور اب ھا تچنں پہاے یہر سپ

ا گیوہ هاندازے اسہی بعد ے کے لنچند قدم چر گمکیے۔ شروع ے انڑھطرف قدم بیک مطابق ا
یں سمت م یر دوسرڑ کوچھو ے کاس راستے سام ن۔ اھا تیآه وے سں اہجہیں نہ راسته وکہ یہ 

ه ر ره ٹھٹھک کو۔ اپڑجانا ک رے بعد اسے کے لنچز دور گس یر دس بگا، مکینا شروع ڑھب
ڑے بڑے بکے ل یاور نارں مضبوط شاخوں کی درختوے ل سامنکبالں کے وکھآنکی اس ۔ اگی
ھی۔موجود تپڑی ونھجیک ای ئی گبنائے مدد سں کی توپ
و ی کپڑونھاس جہے کہ ر ہظایں۔ ئگل ے پھیرت سیحکھیں آنکی سام !" ںایہاور پڑی ونھج"
یں یہ مھ مجسکی ؟ سام ےس نکر گا، مگوہا یانجام دے ہی انسان نی سہ کارنامکا ے کبنانں ایہ

ں ویں ہی کیمے حصیک اور تارے نے گھاتنکے ل گجنپڑی ونھجکی کہ یہ آسہ نھی بات ب
!ھیموجود تگہ ت جہبھی اس بپآس کے ساحل ی ہے۔ ئی گبنائ

ندر آ اور ای باآسانی آدمیک اے سیں ا جس مھموجود تہ ا راستڑطرف اتنا بیک ایں مپڑی ونھج
ے مارے کخوف ۔ اکانھاندر جے اط سیر احتچ کنپہب یقرپڑی کے ونھجے سام ن۔ اھتا تکجا س
ت ے چخانں اروچاندر پڑی کے ونھجچہ انی ڈھانسانیک اے۔ ئگو گٹھے کھڑے ہرونکے اس 

۔اھوا تہنسا پھل واال خنجر ے پھلمبیں مں ویسلکی پا اور اس ھا تپڑ
ہ ستہآه ر و۔ پھاہرہ نہی وش ہنا پاے ر تو اسیدے۔ کچھ لئے پکڑ ن نیزمے سیقدم جکے سام 

ے نپجر اخنیں مہ نں وکی"ا، یآیں ن مہذکے اس ے سی زیال تیخیک ا۔ اٹلے پلئے کے جانے س
چے کی انڈھر خنجر کوہداخل یں مپڑی ونھجه ر دوبارپھا اور چسوے اس ن" ؟ںلوے چلھ سات

۔ایل آکر نہباے سپڑی ونھا اور جیرلکمحفوظ یں مں وٹبوے لمبے نپر اچ کنے کھیسں ویسلپ
کے اب اس کہ  اھنان تیو اطمکاس ہ ر اس دفعگا، مھا تہرھٹک ا بہتنیں ل مگجنه ر وپھبار یک ا
ہ ا مقابلکس اه تو وے و جائہا سامنا ے کدرندی سکر گاہے۔ خنجر موجود ی عنیار ھیتیک ہاس اپ
ہے۔تا کسہی ر ک

ھے یٹر بں پشاخوچی اونں کی نظر درختوکی سام ے لتے چلت۔ چاہلتا رچر یبغکے سام ر
اب جو ۔ اھا تیٹھبہی ال ھو بکرل یڈ پره ویں مے اس تمام عرصپڑی۔ ر ں پاور بندروں وروگلن

یٹھے ر بں پدرختوے غور سے اس ن۔ اگیاد آ یرل یڈ پرے ا تو اسیکھو دں کبندروے اس ن
رل یڈ پرے اسیں ر ان مگ، مھیان تپہچخوب کی رل یڈ پرے نپاے اس۔ ایکھو دں کبندروے وئہ

۔ایآہ نظر نھی ر بپھ
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م ہی۔ کاس ے پریا تو مے گا، آئگوھی ہبں اہر جیخ"۔ اچسوے سام ن" ا؟گیال ں چاہیں کہمعلوم ن"
"ی۔تکجاسہیں کی د نیامی کی وفا ئے بے سں م جانوروکاز 

م ھا مدں کروہلکی سمندر ے نں انوکے کاس ک انچا۔ اھا تچکل کنے سں لوگجنے نگھسام اب 
اس گے۔ ل ےنیدی ائکھدے راستے انے پہچجانے نپاے اسیں ر میدہی ر ذرا پھسا شور سنا اور 

۔اھا تچکمل ہ راستے اس۔ ایا سانس لکنان یاطمے ن
ی وئی ہنبیں میچ بکے ل گجنے نه گھا تو ویٹلے لئے کے سونیں غار مے نپو جب سام اکرات 

ے سے نھسمجک یہ اب ته و۔ اگلے نچمتعلق سوچے کے انڈھموجود یں اور اس مپڑی ونھج
ی ئبناے لئکے س مقصد پڑی کونھجه ویں مے حصے نگھاور یک تارکے ل گجنکہ ا ھقاصر ت

؟ںوکیا اور ھا تکیقتل ے س نکا؟ اور ھا تکس کا چانی ڈھانسانیں اس می ہے۔ ئگ
ٹ الے ور اسا ایلے لیں مھ اتے ہنپر اکال کوا خنجر نہا کیمحفوظ یں مٹ بوے لمبے نپاے اس ن

ھی بے لہی پوئں کاہے کہ یہلتا چتا پصاف ے سگی موجودکی اس خنجر "۔ اگلے نیکھر دٹ کلپ
محتاط ھے و مجر تہے۔۔۔ ۔ پھا چکا جا ھی کیا قتل بکانسان یک اے اور اس خنجر سہے۔ ا ہآتا ر

"۔اگوہنا ہر
ے وئے ہدکھر ے پدستکے نظر خنجر کی ا جب اس ٹ گیوٹاس وقت ہ ا سلسلں کوچسوکی سام 
۔اھوا تہا کھنام لی وئکد ی، شاپڑیر پحروف یک بار

۔اپڑھر لب یزے سام ن" ڈ۔رالیجی رہی"
ٹ بوے لمب ےنپاه و دوبارکر خنجر پھا اور چسوے سام ن" ۔اگوہا نام ک کمالکے اس یہ د یشا"
ھی۔تہ نی وئکاور گہ تر جہبے اس سے کی انچھپو کخنجر ۔ ایر لکمحفوظ یں م

ی ئگوہط اس قدر مضبوی دوستکی سام ے رل سیڈ پر۔ ایآ لے ال نیخکے رل یڈ پر رپھو کسام 
ں اه کہوہ ھی کتہ ر اب خبر نگا مھتا تھورا سمجھر ادیبغکے و اس پ کآے نپاب سام اھی کہ ت

ی انسانے س تہبکہ ا ہتا ریکھده یہی وھی بیں خواب می۔ ئگند آ یو نکسام ے تچسوے تچسوہے۔ 
ے۔ہا ہر رہ کمقابلے ال ان سکیاه اور وہے ا یر دہ کر حملپر اس کمل ے نں وچانڈھ

ہی و رہار بارش ھر موسال دہباکہ ا یکھدے تو اس نی لکھ کھآنکی دن صبح جب سام ے دوسر
یں موجی اتڑاگ اھجی وئی ہرپھبکی اور سمندر ھی تی وئی ہائی چھند سھر طرف دہے۔ ہ

ے ونه ہتباے لے پہنہیمی ئیں کمں وہاگنکی سام ھیں۔ تہی را رٹکنا سر پاے سں انوکی چٹساحل 
ر ہبایں م ار بارشھاس موسال دی۔ ئگآ ی رھرجھو جکاس ۔ اگیوم گھا منظر کاز ہجی بحرے وال

یک اے س یںمں لوینارے وئے ہئکجمع یں غار مے سے لے پہاس نچہ نان۔ چاھتہ ن نکلنا ممکن
ی وئکھی ہطرف ریک ایں نظر غار مکی اس ے اتے کھات۔ کھاگلے انے کھا اور اسیا لٹھل اینار

ا اس ھا تیآں اه یہوے جب سھے۔ تے وئکھے ہرھی و بچپاندر دو کے اس پڑی۔ ر جا ی پشتک
کی س ر؟ اں کوکیتو ھی رتا بکاستعمال ۔ اھا تہ کیو استعمال نی کشتھی کبار بیک اے ن

ھی۔تہیں پڑی نہی ضرورت 
وشبو خکی بارش یں فضا م۔ الکر نہباے غار سے نپاه تو وی مھر بعد جب بارش تیدی افک

ار ہکں کی چرندوگے پبرنگ رنھی۔ تی ئگر کھر نکل ھز دچیر کی ہل گجنھی۔ تی وئی ہرکھب
ں رندوپ، ںیرہلکی سمندر ی وئی ہراتے ٹکساحل س۔ اھا تہونج رگل گر سارا جنپھبار یک اے س

 ےرکے گہاور ان ے ودپول اور پھدرخت، ے رکھنے رکھنے بارش سے رھر بہار، کی چہک
! کچھسب یہ ا ھا تہرگ ا لچھتنا اکد بادل، یاور سفے الے کوئے ہائچھر پاور آسمان ے تنی ئھتک

۔اٹھوم اھار جیاختے ا دل بکسام 
ور گبندر اور لنھی طرح آج بکی روز کہ ا یکھدے ا تو اس نچنپہل گاس روز جب سام جن

ہیں نں گیالنچھر پشاخ ی دوسرے شاخ سیک اه ر آج وگمیٹھے ہیں ر بں پشاخوچی اونچی اون
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ے ب ےوئکے ہر دبں پوگہجی نپای نپاه اور وھے تے وئٹکے ہلہ منکے ان ھے۔ تہے مار ر
آ  یںمھ سمجکی سام ھی بہ وجکی اس ہی جلد ھے۔ تہے ریکھ و دے کدوسریک اے سگی ارچ
 صورتیہ و کسام ھے۔ تھیگ چکے اور بھے شان تیرے پآمد سکی بارش ه دراصل وی۔ ئگ

۔اڑھ گیبگے وا آہراتا کمسه وگی۔ ز لیخکہ مضحی خاص
الش تگہ ر جیں ہل مگجنے اسے سام ن۔ اھا تچکزر ہ گخاصا عرصے وئہو غائب کرل یڈ پر
۔ ایاس آکے پ رل خود سامیڈ پرہ ا اور نکمل سہ سراغ نکہیں ا کر اس گمیں دیں آوازے ا، اسکی

ا کرل یڈ پرے ن سہذکے سام ہ ستہآہ ستہآی۔ دڑ وچھتالش کی اس ے سام نکے ار ھک ہآخر ت
۔ایٹھر بکفراموش ہی ل کبالے اسه ا اور وگیوتا ہال محو یخ

ھیں۔ ت ہیر رکش پیخوبصورت منظر یں رنکی کاس ی وئی ہتپڑر پسمندر ۔ اھا تہل رڈھسورج 
کی اس ی ھر آج بگا، مھا منتظر تکآمد کی از ہجی بحری سکا یٹھر بپان چٹسام حسب معمول 

ھی۔تی آئہ د بر نیام
ی ر اسپل ساحی اسگی زندی ریا مکی"ا، ھا تہرچ ا سویٹلیں غار مے نپو سام اکاس روز رات 

ت اور ت خوبصورہبگی زندں کی اکہ یہ؟ مانا ے گیزرھ گساتں کے جانوروی لگجنیں ل مگجن
مر  یںروز میک ا؟ اں گوکسھی ل بکنے سں اھی یہبیں کا مکیر گ، مہےآزاد ی ر سکر فہ

ا کیآخر  یں گے۔ائڑ کھاپھجانور ی لگالش جنی ریاور مگی وہ ہنھی و خبر بی کسکا، ں گجاؤ
"ا؟گی کزندی ریا مگوہانجام 

ے محبت س ڑیر به پاگبندر کی ا یڈفلورے نں وہجنے اد آئیڈک یل فرکانڑھے بوے نپو اکسام 
ه وکہ  ھیتہ خبر نکی کچھ و اب ان کسام ۔ اھا تکیرخصت ے ر اسے کدیں دعائی ت سہاور ب

ی۔ئگ گلکھ آنکی ب سام کمعلوم ہ نے تچسوے تچ؟ سویں ہیںس حال مک
ے سیج واہسا محسوس یو اکاس ک انچاکہ ا ھتہ نھی ا بگطرح جای ورھی پدن سام ابے دوسر

ا ہرکھ ید خواب دیشاکہ ا ھسمجه تو وے لں۔ پہوہے ہر ریں کباتے زور زور سگ لوے ت سہب
ا ڑبه ہڑو توی دی خ سنائی چیانسانیک فوراً بعد اکے آواز اور اس کی فائر ے ر جب اسگمہے 

ک ونچر کھ کیمنظر دیک اکہ ا ھتہی ال کر نہباے غار سے وئے ہملتکھیں ا اور آنیٹھبٹھ ر اک
ا کعمر ی ہی کر سام ے پفاصلے کچھ ا اور اس سھر انداز تگر لنپاز ساحل ہجی بحریک ا۔ اپڑ
، غالباً اھا تہرہہ خون بے سے شانکے اس ۔ اھا تپڑر پت یوا رہا کڑجے سں ویرسی آدمیک ا

ے نپڑر ٹنہ رپجسم کے اس ھی۔ تکھی ن رپہتلون پصرف ے نی اس آدم۔ اھا تگیا کیر ی پفائر اس
ے ر نفرت اور بے پرکے چہاس ھے۔ تے تکجا سیکھے ر دپسرخ نشانات واضح طور کے 

ھے۔تں ایتاثرات نمای کے بس
یں ن ماھے۔ تہے ر ریں کباتیں ز آواز میز تیتکھڑے ند قدم دور ے چسی اس آدمگ لوکچھ 

ا پڑا کڑجے سں ویا جو رسیاس آی کے پدیوا اس قہلتا ے چسں ز قدمویز تیتی آدمیک اے س
ے مبلے نی اس آدمے جسم والی ارھاور بں وھندڑے کوچا، یکھدے اسے غور سے سام ن۔ اھت

 ھڑیادے سگہ جگہ جگ کی رنی تلون اور اسگ کی پرنے ورھبه وھے۔ تکھے ن رے پہجوت

ر پ ےرھیں۔ چہتچھیں اور مونڑھی دای نگھر ے پرکے چہاس ۔ اھتے وئے ہنپہض یقمی وئہ
کے س ا۔ اھا تکھرے پکڑ سی ستول مضبوطیں پمھ اتیں ہدائے اس نھی۔ تہی رگی ٹپک درند

ھیں۔تھی بں ایبالے کی سونیں مں انوکے کاس ۔ اھر تٹنیں ہمھ اتے ہدوسر
ی کے دیقے نی اس آدم" ہے۔ا کھا رں چھپاکہار ہا ں کروے ہیتم نگے کہ بتاؤ ہیں تو تم ن"
۔اے کہوئے ہوتھبچستول ے پہ پنیس
۔ایدک وھر تی پاس آدمے نفرت سے نی دیق!" ےتی کلگمعلوم جنہیں نھے مج"
یں مے اتن۔ اٹھبلبال اے ف سیلکتی دیاور قی ونجگآواز کی ر ٹنیں ہفضا م" ک۔اڑسک۔۔۔ ۔ اڑس"
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ا، گلے نکہ ا اوریوا آہتا ڑدوھی تی وئھی ہبنده پٹی ایر سکھ پآنیک اکی جس ی اور آدمیک ا
ا گیا یاھپں چاکہار کہ ہا کے گوسہ ہمعلوم نھی بیں کمہا اور ے گمر جائیہ تو ے اس طرح س"

"ہے۔

ے نی آدم ر بوال اور جسکرج ه گو" ی۔ائہیں کھست نکشھی بے کل نیگایک بلکہ و ے ہتم جانت"
۔اپیچھے ہٹ گیر دو قدم کم ہسه ، وھیتکہی بات ے یہ اس س

۔اھا تہریکھ دی اروائی کساریہ ا یں چھپمٹ اوکی ان یک چٹر سام اھاد
کے از ہر انداز جگر لنپنظر ساحل کی ر اس پھا اور چسوے سام ن" ؟ہیںو تو نکاکہیں یہ ڈ"

۔ یہ اگیبدل یں ن میقہ یا شبکسام ۔ اھا تہرا رہا لڈنھجه ایسیک اں اہجپڑی ر پمستول ے سچے اون
ان یں۔ ھتکھی ن رں پہایبالے کی سونیں مں انوے کجس نی آدمه اور وھے قزاق تی بحرگ لو

۔اھل تیگایک ا نام بلکا اور اس ھا سردار تں کقزاقو
، ے ہیںوتہمعلوم ک و خطرناکا۔ یہ ڈاگوہنا ہر رچ کبے سں وگان لوھے مج"ا، گلے نچسام سو

"؟ہےا کھرھ باندے سں ویرسے نں وؤکاڈو کجس ہے ون ی کآدمیہ ن یکل
ہے تا یم دکو حکل تم یگایک بل"بوال، ے سی دیا اور قیراہلیں ر فضا مٹنه ہدوبارے ل نیگایک بل

ارا ہمتیں صورت می دوسرں ہے۔ اکہار ہا ں کروکہ ہیبتا دو ے لے پہسے لنڈھآج سورج کہ 
"۔۔۔ ۔انجام

 ستولپبعد کے ا اس یکھطرف دی کی دیقے لے پہسں ز نظرویخی معنے ر اس نیہ کہہ ک

ه رندپ، یونجگآواز کی فائر ۔ ایلہ نشانیں انداز مے تلچے ا جے کرندے پوئے ہتڑایک اے س
۔اپڑ گیا ڈنه ٹھرنده پویں ر میدہی ذرا ۔ اگلے نڑپرا اور تگر پت یوا رہراتا ہل
ے نپاه ر وھپا یں کہسخت آواز مے ل نیگایک بل" ۔اگوہ ہمختلف نے سے رندپارا انجام اس ہتم"

ه صالح و مشوری وئے کسں وؤکاے ڈدوسره وک ر تیدڑی وھت۔ اگیال چاس ں کے پوھیسات
ا دن اور کل ہیں ک، تمٹھیک ہے"ا اور بوال، یاس آی کے پدیقه دوباره بعد وکے اس ۔ اہرتا رک
ی ردکخاموش  ےلئہ کے شیمہزبان ی ارہتو تمکھی زبان بند رے تم نھی ر بپھر گاہے۔ ا جاتا ید

"ے گی۔جائ

۔ ایدہ واب نجی وئے کنی دیق۔ واہا کھڑاس جا ں کے پوھیساتے نپر اپھل یگایک ر بلکہہ کاتنا 
ھی۔تی ئگوی ہمدردے ہسی دیو اس قکسام ۔ اہخاموش ره و
ہ صلیا فے کدالنی ائہرے سں وؤکاڈو ی کدیاس قے اس ن" ے۔ئہاچانا چو بی کدیاس قھے مج"

۔اپڑل چطرف کی غار ے نپر اپھا اور کی
کے ندر و سمکایک ڈا۔ ایال دڈاؤ پڑر پساحل ہیں وھی بے نں وؤکای ڈت باقیل سمیگایک بل
نفرت ی دیقکہ جب ہے۔ موجود رہیں و وکاڈتمام ی۔ ئگوہر پہدوے صبح س۔ اگلے لنے ٹہنارک

۔اہتا ریکھو دکان سب ے سی اور خاموش
ہے یہ ر ہظا۔ اھتا تکسہیں مول نه ا خطرے کر آنہباه و۔ اھموجود تیں غار مے نپاک تھی سام اب

طرح  یکسام اے۔ رتکا حشر کیا کاس ے جانہ ر نپھاور ے تیلھی پکڑ و بکقزاق اس ی بحر
ک ب تں کایہ اں کقزاقوی ان بحرکہ ا ھا معلوم تکیو کاس ۔ اھا ته گیر رکوہد یقیں غار مے س
جس یں۔ ائجچ نہ پہنک غار تکے و اس کاکہ کہیں ڈا ھته خطرھی بیہ و کسام ۔ اہے گام ر یق
ند چصرف  ۔اھر تے پفاصلکے ز گند چغار ے یہ سگہ ا اس جھوا تہاال ڈاؤ ے پڑنں وؤکاگہ ڈج
یں م نظر غاریک اے سام ن۔ اھنظر آ جاتا تے بعد غار سامنں کے انوڑی چٹبٹی ویک چھا

۔ ھیتکھی رھی بی شتکی کاس ہی ب یقرھے۔ تے وئکھے ہل ریند نارچطرف یک ای۔ ائڑدو
و ہفرار یں از مہجکے ان یں مہ نں وکی"ا، یال آیخیک ایں ن مہذکے سام ے ہی تیکھو دی کشتک

"س طرح؟کب اور کر گمں۔ جاؤ

13

ww
w.
iqb
alk
alm
ati
.bl
og
sp
ot.
co
m



ن یکجاتا، ل وہر عمل پاس ے کہ بشر ط۔ اھا تچھت اہال بیا خکر فرار پاز ہجں کے وؤکای ڈبحر
و کایہ ڈب ا جھتا تکوسہام صرف اس وقت ہیں ہے۔ یہ کام اتنا آسان نکہ یہ کا ھسام جانتا ت

ے۔ند سوجاتینی رگہ
ے لمب آجے قدرت ن"ا، گلے نچسام سو" ہے۔موقع ی ال اور آخریہ پہا ے کلنکنے سگہ اس ج"

ا تو یردکو ضائع کاس موقع ے نیں ر مگاہے۔ ا کیم ہا موقع فراے کلنکنے سں ایہبعد ے عرص
یں مے۔ ئہاچرنا ہیں کو ضائع نکاس موقع ھے مج! ںاں۔ ہوکل سکنہ نے سں اھی یہبیں کد میشا

ا جس گوھی ہب یاجنبھ یہ ساتے ریم۔ اں گجاؤہیں ال نکیایں ر مگم۔ اں گوکجاسیں مں اب انسانو
"ہے۔ا کھر رکد یقے نں وؤکای ڈو ان بحرک

ا ے کونہرات ے ا اور اب اسیر لہ کصلیا فے کونہر فرار پاز ہجں کے وؤکای ڈبحرے سام ن
۔اھانتظار ت

ه و۔ ایکھو دں کوؤکاڈر کے پیچھے چھپ کان یک چٹر اکل کنے غار سے تو سام نی وئہرات 
ک یاے سیں ر ان مھے۔ پھتے وئیٹھے ہبیں ل مکشے کی رد دائرکے گر اس کجال گ سب آ

ے اس ن۔ اھرتن تا بڑبیک ایں مھ اتکے ہا تو اس یس آپواه جب و۔ اگیال چر پاز ہا اور جٹھای آدم
ھے۔تکے ٹکڑے وشت ے گوئے ہنھبیں اس برتن م۔ ایدکھ ریچ بکے برتن سب 

یں ل مگجنی اس ساحل۔ ایر آھبی انیں پمہ منکے ا تو اس یکھوشت دگوا ہنا ھجو بے سام ن
ز ی چیوئک ھیبکی وشت نام یں گا میاس دنکہ ا ھا تہی چکول ھتو به وے زارتے گزارتگی گزند

ی لگجنے ل اور دوسریناره ویں ل مگجنھی۔ تچکی ول ھبہ ہی ا ذائقکوشت گزبان کی اس ہے۔ 
۔اھر مجبور تے پانکھسب ه یہ ر وگم۔ اھا تچکو ہزار یبے اتے کھاتکھل پھ
ے لئے ے کرنکار کو شکتو ان یک ر اگ، مھیتہیں نی مں کی کاور جانوروں رندویں پل مگجن

ے کے انپکا ی ےوننھو بکتا تو اس یلھی ر بکار کر شگاه ا اور وھتہ ار نھیتی ہوئکاس کے پاس 
۔اھتا تکسہیں ا نه کھوشت وگا کچالتا؟ ے سں اگ کہآے لئ

ا کاس  رگ، مےردکانا شروع کھوشت گاور ے اس جائکے پر ان پک کله وکہ ا ہاچا دل کسام 
بعد ں ند لمحوہے۔ چرے اتکھانا کھو کاه ڈو۔ اہخاموش ره وے اس لئ۔ اھتی ہی وقوفے ال بیخیہ 
ی وئی ہٹکلے سں وھندے کنپاے نپاے نں وہبعد انکے اس ۔ اھا تچکو ی ہا برتن خالکوشت گ

گے۔لے ر سستانیٹ کر لپن یزمی لیتیرہیں ا اور وی پیانے پسں لوگاچھ
ے کی نچھوپو ے کانے کھسی دیقھی بے نی سے کسیں مں وؤکاے ڈل اور دوسریگایک بل

۔اہتا ریکھدے اتے کھسی و خاموشکان سب ه وہیں کی۔ زحمت ن
ں واھا دکلہا کلے ہسکھ راکی اب اس ھی۔ تھ چکی اب بجه وھی تی جالئگ جو آے نں وؤکاڈ
۔اگیوہختم ھی به ر بعد ویدڑی وھت۔ اھا تہرٹھ ا

ھے۔ تے ہو رہبلند ھی بٹے خراں کے وؤکاھ ڈساتھ ساتکے آواز ں کی روگنھیر بعد جیدکچھ 
ھی۔تالش تکی موقع ی و اسکاور سام ھے تچکے ند سو ینی رگہسب ه و
چ نیں پہان میدرمں کے وؤکاڈوا ہاتا ٹھقدم اے اط سیاحتڑی ا اور بیل آکنے سٹ اوکی ان ه چٹو
ر صرف پ آسمانھی۔ تی وئی ہائیکی چھتارے سہ وجکی ا جس ھال تکنہیں نھی اند بچآج ۔ اگی

ر ڑ کاپھ کھیںآنے سام نھی۔ ت تیثیا حی کی کیروشنکی ال ان ھن بیکلھے۔ تہے رک مے چستار
کی ر اس ہے۔ پھ رگہ پس جی کدیقه وکہ ا ھا تہره اچرنا ه کاندازه یہ و۔ ایکھو دں کوؤکاڈتمام 

ے ئہ کطرف منی ر دوسرے پفاصلے کچھ ل سیگایک بلی دیقه وی۔ ئک گر رگہ پجیک نظر ا
ے وئے ہخبر سوتے و اب ان بکسام ھے۔ تہے و سو رکاڈطرف سات ں اروکے چاس ۔ اھا تپڑ
تو ی وجاتک ہوی چذرا سھی۔ ضرورت تکی اط یاحتڑی بیں ام مکاس ۔ اھنا تگالنپھو ں کوؤکاڈ
۔بن جاتای دیا قکان ھی ، خود سام بھیبات تکی رنا تو دور کو آزاد ی کدیق
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ه وں ہی ر جوگم۔ اگ گیالنے پھر سپاوں کے وؤکاچھے ڈطرح کی ر ہماٹک کے سام جمناس
و فورا پ کآے نپاے اس ن۔ اگڑ گیا توازن بکا، اس گلے نگالنے پھر سپاوکے و کایں ڈساتو
ی۔ دلبٹ روے کاس نھی۔ تگ چکی و لکو کاڈر اس کوکی ٹھر اس دوران سام گا، میال لھسنب

۔اگیخبر سو ے ر بپھر کبدل ٹ روکو کاه ڈوا اور وہیں ہنھی ب۔ کچھ اگیجم ہیں ا وھتں اہسام ج
ے تیکھدکھ م سا۔ اھا تہرگ جاک تھی ابه و۔ اھا تچ چکنپہب یقری کے دیر بعد سام اس قیدکچھ 

 ہمنے لئے کے نے کچھ کہاس نی۔ ئڑ گر دوہلی کی رت اور خوشیر حے پرکے چہاس ہی 
ی تکسڑ اگل بھیکا یبنا بنای غلطی ذرا س۔ ایدکھ رھ اتہر ہ پمنکے اس ے سام نکہ ا ھتہی وال کھ
یں۔الڈول ں کھایرسی کی دیقے سام نھی۔ ت

 ے کینہرھے بندے سں ویرسیے۔ دئھٹکے جکے لکے ہلہو کجسم ے نپر اکوے کھڑے ہاس ن

۔اھا تہورہل کنا مشہا رے کھڑاس سے۔ ئگوہسن ں اؤھ پاتہا جسم اور کاس ے سہ وج
غار ے ام سا اور آریآے لیں غار مے نپر اے کارا دہو سکر اس یبغے ئکدا پیآواز ی وئکسام 
۔ایا دٹھر بکا گلے ٹیک وار سیدکی 

ھ چوپمتعلق کے ار ہس ے کتم سیہ ؟ ےئے چڑھ گسھے کیتں کے ہوؤکاڈو تم؟ ان ہون ک"
ے۔الڈر کسوال ی ئھ کساتیک اے سام ن" ؟ھےتہے ر
۔اے کہسہ ستہآے اس ن" ۔دوکچھ و ے کانھے کھمجے لپہا، ں گبتا دوکچھ سب "

ہی کچھ یاس ے پریاس وقت م"اور بوال، یے دئکھ رگے آکے ر اس کا ٹھل ایند نارے چسام ن
ٹ اغٹغه و۔ ایا دگلے سں وٹونی کے ہا اور اس آدمڑل تویناریک اے سام نے وئے ہتکہ" ہے۔
ے رح اس ناس ط۔ ایر دکانا شروع کھل ینارے بعد اس نکے اس ۔ ای پی گیانپا سارا کل ینار

!ها وھا تکوھا بکب ہیں کمعلوم نے۔ ا لئکھل یار نارچن یت
۔اینا نام بتا دپاے نی اس آدمے ہی لے پہسے نچھوکے پاس " ہے۔را نام سائمن یم"
"۔۔۔ ۔اں کروہیر پھاور " ؟ےئے چڑھ گسھے کیتں کے ہوؤکاڈن تم ان یکل"

ر ٹ کاکبات کی سائمن اس " گے۔و ہاچجاننا کچھ سب یں مے بارے ریتم مں وہجانتا یں م"
یں مں۔ ا لوکھاور  لینارے کچھ لپہذرا یں رو مٹھہن یکلں۔۔۔ ۔ وہبتاتا کچھ و سب کتم یں م"بوال، 

"ہے۔ا یاہیں کھنے کچھ رات سے ن

ی ہے یہ وتہ زچیظالم ی تنک"۔ اہتا ریکھدی قرارےو بکا سام اس ہاتا رکھل یناره ر ویدی جتن
ا تو ھترا تبار ای لپہر پاس ساحل ه ا جب ویاد آینا وقت پو اکاس ۔ اچسوے سام ن!" ھیبک وھب

ھی۔تی ائھبجگ آے پیٹ کی نپر اکا کھل ینارھی بے اس ن
و کت ھچاور ہے ال دپھیر ے پینپر اپن یزمکی غار ے ا تو اس نگیر ھبپیٹ ا کجب سائمن 

ے ئمن نسا۔ اھا تہر رکوشش ے کی کمالنں اکی کڑیواقعات ے وئے ہزره گد ویشا۔ اگلے نکت
یکہ امری بجنوں مای ریم" ، کیداستان شروع ی نپر اپھا اور یکھو دکر سام ے کرا سانس لگہ

یک و اپ کآے نپاال تو اھوش سنبے ہنیں جب مھی۔ تی رتکا ہریں ر مہشے سٹے ویک چھاکے 
ا چکو ہال انتقے ہی لے پہدائش سی پیریا مپ کباے ریم۔ ایایں پر مگھخوبصورت اور شاندار 

روز یک اھے۔ تے تہمالزم ریک ند اچاور ں مای ری، میںصرف میں ر مڑے گھبے ا اور اتنھت
ڑی بں کی مای ریمے اس نھی۔ حالت تی برڑی بکی اس ۔ ایاس آں کے پمای ریمی آدمیک ا

ے اسکہ ا یکار کانے نں مای ریتو مے لیں۔ پہلکھ مالزم ریں ر مے گھنپاے اسکی کہ خوشامد 
ل یم سموئا ناکاس ۔ ایلکھ رے تو اسہیں نہی مانا ه ر جب وگ، مہیںضرورت نکی مالزم ی سک
ے نیں مں۔ وکی ہیںتا ن۔ پاھا تگلہیں ا نچھاھے مجه و۔ ایکھدے و غور سی کاس آدمے نیں م۔ اھت
و کات بی ریمے نں وہر انگم۔ وتاہمعلوم ہیں نھے ٹھیک مجی آدمکہ یہ ا ے کہسں مای نپا
ی۔دہ ت نیمہای وئک
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ا اور گیوہغائب ے بتائکچھ ر یدن بغیک ر اگا، مہرٹھیک تو ک دن تکچھ ا مالزم یمارا نه
ه ل بارں کیار مہاس ۔ اے گیلھ ساتے نپاھی ار بہا ں کروہیاب یا ناں کمای ریمے جاتے جات
 کدمک مکی چاس ھیں۔ تی نتپہر ں پو خاص خاص موقعوکار ہاس ں مای ریمھے۔ تے رہی
ات معلوم بیہ و کسب ہی جلد ھی۔ الر تں ڈوکھمت الیقکی ار ہاس یں۔ وجاته ہزیخکھیں آنے س
مارا ۔ ہاکیئم قاہ رابطے س سیولے پنں مای ریمہے۔ ا گیوہار غائب ہا ں کروہیمارا ی کہ ہئگوہ
وا ہا یں پڑم ڑیاھجیک دور اے کچھ ر سگھار ه ہر وگا، مکوسہ ہرفتار نگل تو یا مالزم سموئین

۔اھا تیدک نیں پھیمڑی اھار جے ہخوف سی کے رفتارے گل نید سموئیشا۔ اگیمل 
ے۔ ئگل ے کھدروازں کے بتویمصے سہ وجکی ر اس پم ہبعد کے ر اس گا، مگیار تو مل ه
بعد کے س و اکار ہاس ہے۔ ار ہا ں کروی ہیمتیاس قے پمارکہ ہا گیوہو علم ں کوگلوے ت سہب
ا یدیچ و بکر گھاس ے نں مای ریر مکآ گ آخر تنی۔ ئکی گوشش ے کی کرانہ چمرتبی ئھی کب

ھی بں اے یہنں ویشانیرپر گمگیں۔ لے نہر رکاس آ ی کے پائھبے نپایں مے قصبے اور دوسر
علوم بات میہ طرح ی سکو ھی کساتیک اکے ل یگایک و بلکایک ڈا۔ اڑوہ چھا نپیچھمارا ہ
ے رنکا ں کییمے و نامعلوم اس قصبکاہے۔ یہ ڈار یک ہا اں کروہیاب یاس ناے پماری کہ ہئگوہ
۔اھا تیآ

کہ ا کہور ا ایدکے رکبند یں می لھیتیک ار اه ہو وی کائھبے نپاے نں مای ریدن میک آخر ا
ے اس۔ ی ہیںتہره ویبی کی ائھبڑے بے ماریں ہر مہشہیں۔ نٹھیک نا کھریں ر مگھاب ے اس

ھے جا اور میلے لے سں ار ماه ہوے نں ماموے ریغرض م۔ ا دوچنپہر کے گھان ے حفاظت س
ی ے کقصبگے۔ لے لنچر ے پراستے والے طرف جانکی ر ہشگ م لوے۔ ہلکنے ر سگھر ے کل

ز قدم یز تیتں ماموے ریاور میں م۔ اھا تگیوہشروع ہ اور سنسان عالقھی تی ئه گری پیچھے آباد
ے س ساور ای دی سنائہٹ آں کی قدموے پیچھے نپایں مک ہانچاھے کہ تہے جارے لے چاتٹھا

ی وئھے کر مجپھاور پڑی ز ی چیوزنی وئکر پسر ے ریمے تیکھر دڑ کمپیچھے م ے کہ ہلپہ
ه ایر سکھ پنآیک ای نپاے ا جس نھو تکاہی ڈوے پیچھے مارہے کہ ہاد یصرف اتنا ۔ اہرہ وش نہ

"ہے۔۔۔ ۔ا نام مارش کاس کھی ہے۔ رھ باندپٹی 

ٹی۔اکبات کی سائمن ے سام ن" ا؟ھا تین لے چھیار تم سہا ں کروه ہیوے ا مارش نکیتو "
۔ایجواب دے سائمن ن" ہیں۔ن"
ه وہ ہے کرے تھسمجیہ و کاہ ڈالبت۔ اہرہی اس ں کے پماموے ریمے سی ار خوش قسمته ہو"
ی اسں یا تو میوش آھے ہبحرحال اس روز جب مجہے۔ ا کھا ریں کہیں چھپر مے گھم نہار ہ

ی رو ان بحں کماموے ریاور مھے مجے ہیں۔ آئے لھے و مجکایہ ڈر اب ں پاہا جھتگہ ج
ہیں کچھ ان ےم نہر گا، مہاچرنا کمعلوم یں مے بارکے ار ہر ے کدے دیں تیاذڑی بے نں قزاقو

اس ں کے پامومے ریار مہا ں کرو۔ ہیاگیا موقع مل ے کونہفرار یں مہروز یک آخر ا۔ ایبتاہ ن
گہ جک یایں از مہجں کے وؤکاڈان یں اور مے ئگل کنیں ل مگجنے نگھر ے کلے اسه و۔ اھت

، گےلے نڈونیں ڈھمہطرح ں کی لوگاپاور ے ئگل یں پھیل مگو جنکاڈسب ۔ ایٹھ گیر بچھپ ک
کے۔مل سہ نہیں م انہر گم

ل کمشڑی ب یںم۔ اھا تیٹھا بیں چھپاس میں م۔ واہس پواے سگہ از اس جہا جکدن ان یک آخر ا
ھے مج۔ ھےتہیں نھ ساتے ریمں ماموہ اس دفع۔ اچنے پہقصبے نپاه اتا دوبارچھپتا ے چھپس

ی کہ ئگوہبات معلوم ھی یہ و بں کوؤکاڈان کہ ا ھتہی دوسرا دن ھی ابے وئے ہآئیں مے قصب
و کایہ ڈ اھتہیں موجود نیں ر میں گھروز جب میک اں چہ ناں۔ چوہا چ چکنپہر ے گھنپایں م
گے۔ لے نچھویں پمے بارے ریر مکا کمھرا دڈو ں کمای ریاور مے س آئیں گھر مے گھمارہ

ان ه وہے  رہظاے۔ ئے گلکے رکاغوا ہی و ں کمای ریمه ا تو ویبتاہ نہیں کچھ انے نں جب ما
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ر گ، مں گےوہے ہرے تچھویں پمے بارکے ار ں کے ہروہیاور ں ماموے ری، مےریمے س
الش ں کی امی نپاہی جلد ھے مجکہ ال کنہ یہ جیا نتکاس کھی۔ زبان بند ری نپاے نں مای ریم

اس کے پان  ار توہا، کیتو ھی بیں بتاتہیں انں مای ریمی۔ ئگمل یں پڑی اصطبل مں کے وڑوگھ
ں وہات انریک ا۔ اہیں کیر بس نپصرف اس ے نں وہانک ہیں۔ سفاڑے و بکا۔ یہ ڈاھتہیں ا نہر
ر جان پھبار یک ایں می۔ ادگلگ آے بعد اسے کے نیلی طرح تالشچھی اکی ان کمے مارے ہن
ہے وجود مہی اس ے پریار مہے کہ ہن یقیو ں کوؤکاڈان ۔ اگیا پکڑر گال، مکنگ اھر بکا چب

ر ھپصورت ں کی ماموے نپاھے بعد مجکے اس دن ہے۔ ا کھا رے کہیں چھپاسے نیں اور م
ہیں تا نیں۔ پے ہئھٹک گبیں کہیں ل مگجنی ساحلی اسه وہے کہ ال یرا خیمی۔ دہ نی ائکھدھی بک
ی سہیں کانے ہتا کوسہیں۔ ہنی مھی کبں کی درندویں ل مگاس جنہیں۔ ا نں گے یوھی ہبه زنده و

"۔وہاال ڈمار ے نے درند
۔اگیوہر خاموش کداستان سنا ی نپسائمن ا

ے سیں کیل مگجنی و اور اس ساحلہون کر تم گم"ا، چھوپر کا ٹھسر اے ر بعد اس نیدڑی وھت
"؟چےنپہ
ک انچا اھا تگیوہم یں گمں وچن سوے کجانہ نے سنتے داستان سنتکی سام جو اس " ؟یںم"
نا تعارف پاے ر سام ن۔ پھاھتہیں نہی ا یراکنا تعارف تو پاک اب تے اس نی واقع۔ اک پڑونچ
۔ایسناکہہ ا سارا حال ے کنچنک پہتں ایہاور ہی تباکی از ہجی ا اور سفر، بحریراک
سام  ےسائمن ن!" ہےا چکزر ہ گخاصا عرصے وئے ہتہرں اہیں یہتمیہ ہے کہ ا مطلب کاس "

۔اکہبعد ے کے سننی انکی کہ
اور ے ملنے انسان سی سکبعد ے عرصے خاصھے آج مجں کہ بتا دوھی بہیں یہ تمیں ، مںاه"

سام ے من سسائ" ؟ںاہیں کہم اس وقت ہتو بتاؤ یہ ر گمہے۔ ا موقع مال ے کرنیں کباتے اس س
۔اچھوے پن
ی سھے کر مجگ، مگہ ہےجی ون سکی کہ یہ کوشش ے کی کجاننیہ بار ی ئکخود ے نیں م"

۔ایجواب دے سائمن ن" ہے۔ل گجنی م نام ساحلی گوئیہ کد یشا۔ اکوسہ ہطرح معلوم ن
ی وئی ہآتے ل سگم شور اور جنھا مدں کروہلکی سمندر ھی۔ تچکی زر ی گرات خاص

ے ن سسائمے سام نک انچاھیں۔ تہی ر رکش پیب سا تاثر یر عجکمل یں آوازں کی روگنھیج
"ا؟ھا تکیا نام ں کماموے ارہتم"ا، چھوپ

۔ایجواب دے سائمن ن" ڈ۔رالیجی ری۔۔۔۔ ہیرہی"
ے س نای۔ ئگوند ی کسی بجلک انچایں ن مہذکے اس ۔ اکہر لب یزے سام ن" ڈ۔رالیجی رہی"
ا، چھوے پا اور اس سیر دے کسامنکے ر سائمن کال کوا خنجر نہا یں چھپمٹ بوے لمبے نپا
"ہے۔وا ہدا ڈ کھرالیجی رہیر ے پدستکے ؟ اس ہیںا تو نں کماموے ارہخنجر تمیہ "

۔ایلے لے سھ اتکے ہخنجر سام ه ر وھپٹ کجے سائمن ن
ں ہیں اکہ؟ ںه ہیزندں ماموے ریا مکیمال؟ ے سں اہیں کہتمہے۔ ا خنجر ہی کانیہ ، ںاہ، ںاه"
۔اچھوی پجلدی جلدے سائمن ن" ؟هو

ه ا وھا تیکھدے ا اس نچانی ڈھجو انسانیں مپڑی ونھجیچ بکے ل گجنے نکہ گھا ھ گیسام سمج
ے بتانہ نیں مے بارکے ار ں کے ہروے ہینں وؤکاہی ہے۔ ڈا ڈ کرالیجی رں ہیماموکے سائمن 

۔اگوہاال ڈمار ہیں انے ہی خنجر سکے ر ان پ
"ہیں ہیں۔نیں ا میاب اس دنه و"بوال، ے سہ ستہآه و

۔اچھویں پآواز می وئی ہوبتے ڈسائمن ن" اال؟ڈمار ے نں درندوی لگجنہیں ا انکیا؟ کی"
ں وؤکاڈ ےوئے ہر سوئپر ساحل ہباے سام ن" ۔االڈر کختم ے نں درندوی لگان جنہیں انں اه"
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۔اے کہوئے ہرته کطرف اشارکی 
۔اے کہوئے ہملتھ اتے ہسی بسے بے سائمن ن" ۔اڑوہ چھنه زندھی بہیں انے نں ظالمو! افسوس"

ان یں م" ا،ے کہسے غصے اس نیں۔ ئچ گنھیبں اٹھیا اور مگیوہسرخ ه رچہا کدم اس یک ر اپھ
"۔اں گانتقام لوے ان سیں م۔ اں گوڑوہیں چھنه و زندں کوگلو

یں ذبات مج"ا، گلے انھسمجے ا اور اسیاٹھبه ر دوبارپکڑ کو کسائمن ے ل سکمشڑی بے سام ن
چیں ب سوکیرتی وئے کی کانپر قابو ں پوؤکاڈر ان کمل ں م دونو۔ ہاے گلہیں چام نے کسے نہب

اس یں عد مبیں م۔ ہدوے دھے خنجر مجیہ الؤ یں گے۔ لہ ورا بدلپورا پا کظلم کے اور ان گے 
"پڑے گی۔ضرورت کی 

ا، یاھسمج وکا اور سائمن یا لیں چھپمٹ بوے لمبے نپاه ر دوبارے کخنجر لے سائمن سے اس ن
م ان ی ہہبعد کے اس ۔ اگوہرنا کمحروم ے سں اروھیتہو ں کوؤکاڈان یں مہتو ے لے پہسب س"
ے تہل نکتم بالکہ جب ہے خنجر یک یہی اس اس وقت صرف اے پریمکیں گے۔ اسپر قابو پ
"۔وہ
سام ے ن نسائم" ہیں۔و سات کایں ڈمے مقابلے مارہاور ہیں م صرف دو کہ ہو چتو سوھی بیہ "
ہیں نہی ا ک گیطرف تو اب تکی تعداد ں کی وؤکاڈان ان ھیا دکسام ی واقع۔ ایو احساس دالک
۔اھت
ے ا التٹھستول اکے پر ان کجاے سی م خاموشہیں۔ ہخبر ے و بکاڈتمام ! سائمنہے ا چھموقع ا"

ے۔وئٹھ کھڑے ہاں دونوه ا اور وکہر چ کسوے کچھ سام ن" ہیں۔
ا کونچو کان ے آواز نیک اک انچا" کے۔و مل سکتم ہی د یموقع اب شا۔ یہ وے ہتٹھیک کہ"
کے غار  تیسمں وھیساتے نپل ایگایک بل۔ ایکھر دٹ کلھ پساتیک اے سام اور سائمن ن۔ اید
۔اھا تے کھڑستول تانپر ے پانہد

زد ی کستول پو کسام اور سائمن ھ ساتں کے وؤکاے ڈل دوسریگایک بلھی۔ تگی لے ونہصبح 
طرف کی  ھ پیچھےاتکے ہسائمن اور سام ۔ اھا تہال جارچتا ڑھطرف بکی ل گجنے وئے ہر لئپ
ر یبغے ئکبات ی وئے کسے دوسریک اه وھے۔ تے ئیے گدئھ باندے سی مضبوطکے رک

طرح  ل اسیگایک بلکہ ا ھتہ نھی بیں مان مگم و ہتو وکے ان ھے۔ تہے ل رے چسی خاموش
یہ  ےاس سھے تے والے رنھ کساتکے و ان کاک یہ ڈاب جو سلو۔ اے گو جائہنازل ک انچا

م و رحں کے وؤکاه ڈوھے۔ تے تکرسہیں کنھی به کچھ ر وگ، مھےطرح واقف تچھی اں دونو
ھے۔ر تپرم ک
ل گآواز جنے کی انں کے چہچہوگی چڑیبرنگ رنی وئی ہتکدی پھالی ڈدوسرے سی الیک ڈا
ی ئیں کمں وڑیاھسرسبز جھی۔ کہیں کہیں بلند تے آواز سب سکی د ہدیک ہاھی۔ تہی ونج ریں گم

ام سھیں۔ تہی ر ری پھتڑاں ایر خوبصورت تتلپاوکے ان ھے۔ تے وئے ہلکھول گ کے پھرن
ے لمحیہ تو  وتاہآزاد ه ر وگاکہ ا ھا تہرچ سائمن سوکہ ، جب ھےتہیں نے منظر نئے یہ لئکے 
اخل دیں ل مگجنے نے گھلتے چلتہ چا سا قافلٹوے۔ یہ چھوتہخوبصورت ے تنے کلئکے اس 

 ہیںنک تے اس حصکے ل گطرح جنی وری پروشنکی ر اس گا، مھا تچکل کسورج ن۔ اگیوہ

ور اں مضبوط شاخوکی جو درخت ے ئچ گنپہب یقرپڑی کے ونھاس جه آخر وھی۔ تہی رچ نپہ
ھی۔تی ئی گبنائے مدد سں کی توڑے پبڑے بکے ل ینار

۔اچسوے سام ن" ہ ہے۔ارنامکا ں کوؤکاپڑی ڈونھجیچ یہ بکے ل گجنے نگھتو "
کے من سائے سام ن" ۔اھا تکیو قتل ں کماموے ارہتمے نں وؤکاڈان ں اہجگہ ہے جه ویہی 

ی کی۔وشگسریں ان مک
۔اکہر کر مار ھے پندکے کسام ہ ا دستکستول ے پو نکایک ڈا" ۔وہرے لتے چسی خاموش"
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۔اه گیر رکسام تلمال 
ه و اشارکبعد مارش کے اس ۔ ایل دھکیاندر دپڑی کے ونھو جکسام اور سائمن ے ل نیگایک بل
ه و ابیے۔ دئکڑ جے سں ویرسھی بں اؤں کے پر ان دونوڑھ کبگے آے سی جلدے اس ن۔ اکی
ھے۔تے تکرسہیں کت نکل حرکبال
ے سں اہج اگیال چطرف ی وا اسہتا ڑدوه و۔ اه کیاور اشاریک و اکمارش ے ل نیگایک ر بلپھ
ر پاز ہج ر اندازگر لنپساحل ے اسے ل نیگایک د بلیشا"ا، گلے نچسام سوھے۔ تے آئگ لوه و
"؟ںوکیر گ، مہےجا ھیب

ه وے مارش ن۔ اھال تھیا سا تڑبیک ایں مھ اتکے ہاس ۔ ایدی ائکھوا دہر بعد مارش آتا یدکچھ 
ه وے ل نیگایک بلھی۔ تی رسٹی موی وئیں کمے لھید اس تیشا۔ ایدے و دکل یگایک ال بلھیت
ر ے پلھیس تاکھیں آنں کی ان دونو۔ والے کھل سامنکبالں کے وکھآنکی ال سام اور سائمن ھیت

دو  گ کیسرخ رنی نپاپ ا سانگ کسبز رنے سہ منے وئے ہلے کے کھلھیتیں۔ ئه گر رکجم 
ے رچہ کےسام اور سائمن ۔ اھا تہریکھ و دں کان دونوے سں وہاگز نیتے الکزبان نہ شاخ

ے۔ئپڑ گزرد ے خوف س
ھی بکو کل گیایک بل"ا، کہا اور یاگلہہ قہقک خوف ناے ل نیگایک ر بلیکھ کحالت دکی یہ ان 

چ سچ س ےر تم نگ؟ اں ہےاکہار ہا ں کروہیبتاؤ ہے۔ وقت ھی اب ب۔ اکسے دہ ست نکشی وئک
ا یر اتار ده پاگبندر کی ب یقری سے کو حفاظت سں کتم دونوں کہ وہرتا ه کوعدیں ا تو میبتا د
ں تم دونویں۔ ہضرورت نے کی بتانیہ ا گوہا کیارا انجام ہتمیں صورت مے کی بتانہ ن۔ اے گجائ

"۔وے ہتکسیکھ و دچے کانے ڈھوئیں پڑے ہمے ونکاس 
ی نسانایک اں اہوی۔ ئٹھ گطرف اے کی ونکے کپڑی ونھجھ ساتیک نظر اکی سام اور سائمن 

ے حلق سے کسائمن ۔ اھا تیکھ چکو دچے کانڈھاس ھی بے لے پہسام اس س۔ اھوا تہا پڑا چانڈھ
۔اہوش رخامه ن ویک، لہےا کس کا چانه ڈھوکہ ا ھسام جانتا تی۔ ئه گرے لتکنے لتکخ نچی
ھ پڑے تساچے کے انڈھاس ھی بچے انے ڈھارہبعد تمں دنوگے کہ کچھ و ہاہیں چناً تم نیقی"
کے رکبند  یںمے لھیته و دوبارپ کسانے ل نیگایک ر بلیہ کہہ ک" ۔اں گر آؤپھل یں کمں۔ وہ
ے پڑی کونھو جکجم ھی ساتے دوسریک اے نپا اور مارش اور اے کیحوالکے ال مارش ھیت
ی سنائک ت ریدڑی وھتک مھدں کی قدموکے ان ۔ اگیال ھ چساتں کے وھیساتی ر باقکا ٹھر بہبا
ی۔ئگوہر ختم پھاور ہی ری تید

ں ایرسکی ن ا۔ اھا تچکبن ی دیا قکان ھی ر اب سام بگا مھتی دیا قکتو صرف سائمن ان ے لپہ
ان ے ل نیگایک بلھے۔ تے تکسہیں نہی ر کت کحره وھیں کہ تی ئھی گباندکے س کاس قدر 

و کان  یںمے بدلکے اس ه تو ویں ردے کحوالکے ار اس ہا ں کروه ہیر وگاکہ ا ھا تے کہس
ہے۔ ب یا محض فرکاس ھے کہ یہ تے جانته ر وگا، مے گر اتار ده پاگبندر کی ب یقری سک

ھی وتا بہعلوم مہیں ر انگا اور اھتہیں نہی معلوم یں کچھ مے بارکے ار ہو کان یہ کہ اول تو 
ے نڑوه چھدزنہیں انھی ساتکے ل اور اس یگایک بلھی تو بے تیر دے کحوالکے ار ان ه ہاور و

ھی۔تہیں د نیامکی رحم ی سے کسں وؤکاڈان ہیں انھے۔ تے تکسہیں مول نه ا خطرک
کچھ  ۔ایٹھ گیر بکا گلے ٹیک سے تنکے درخت ڑ کے تایک اے ن سامنیعپڑی کے ونھمارش ج

ب یقرے س نستول اپنا پا۔ اگلے نیش لے کلمبے ا اور لمبیاگر سلکال کار نگسے ر بعد اس نید
ا کجم ے سام نھے۔ تہے ریکھ و دکمارش ھے بندے سں ویسام اور سائمن رس۔ اھا تیدکھ رہی 

ں کی وؤکاڈ ےدوسرھی و بکا۔ یہ ڈاھا تہر ری کرانگنکی ان ھ ساتکے ا جو مارش یله جائزھی ب
۔اھنظر آتا تک طرح خوف نا

ا ہرگ سا لیا۔ اھا تہلو بدل رے پہسی نے چیجم بار بار بکی۔ ب بات محسوس یعجیک اے سام ن
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۔ اکی ہو اس طرف متوجکسائمن ے سہ ستہآے سام نہے۔ ا انتظار کبات ی سے کاسے سیا جھت
ں کی ن دونواه اگنکی جم ک انچر ا۔ پھاھا تہورہار ہا اظی کنے چیبے سں وکھآنکی جم ی واقع

ے نپاے وئے ہرتکوشش کام کناے کی انپر قابو ی پنے چیبی نپفورا اے اس نی۔ ئٹھ گطرف ا
و تو ہے ہرچ ا سوے کونہفرار ے سں ایہر گا"ا، کہا اور کیطرف ں کی ا رخ ان دونوکستول پ

"۔وہے ہرچ ل غلط سوکبال
یں مہا تم کیتو یں دے ار دہا ں کروہیں ہیم تمہر گا"ا، ے کہمارش اور جم سے سام نک انچا

ا کاس ے رت سیسائمن حھی کہ تکہی ر چ کا سوے کیجانہ بات نے یہ سام ن" ؟گےر دو کآزاد 
۔اگلے نکتہ من

ا اور بوال، یکھطرف دکی اس ے سے غصے وئے ہتیش لکل یطویک ا اکار گسے مارش ن
"۔ال دوکنے و دل سی کمہاس خوش ف۔ وے ہتہاچونا ہر فرار ے کا دکوھدیں مہ"

اس ۔ اگیوہسام خاموش ۔ اگیوچپ ہر چ کسوکچھ ر گوال، مہ کھمنے لئے کے نے کچھ کہجم ن
ہیں کی۔بات نی وئھی کبے بعد مارش اور جم نکے 
اس  آوازں کی روگنھیصرف جی۔ ئگا ی چھخاموشه ادیاور زیں ل مگجنے تو ساری وئہرات 

ے نگھر گا، مھا تہرک مے چآب و تاب سی ورپاند چآج رات ھی۔ تہی رڑ و توی کخاموش
کی لکی ہلھی۔ ہتہی طرح نظر آ رں کی ویز ساچیر ھی۔ ہم تھت مدہبی روشنکی اس یں ل مگجن
ز گ ندے چان سھے۔ تپڑے طرف سام اور سائمن یک ایں مپڑی ونھجھی۔ تہی ل رھی چوا بہ

یں ر میدڑی وھتھی ا ابچانه ڈھوے سیا جگسا لیو اکسائمن ۔ اھا تچانی ڈھانسانه ر وے پفاصلکے 
۔اٹ گیسمے خوف سه و۔ اگے گلے بولن

ٹ اک گالے نں روچھمھی۔ تہی و رہحالت ی برکی ان ے سک وھب۔ اھا تگیوقت آے یہ صبح س
و مارش کاں ڈنودوی۔ آتے سں اکہند یو نکال ان ھبیں مے سیا۔ اھا تیردکا برا حال کر ان ٹ کاک

ر گ، مھےتے وئہیں ہغافل نے طرف سکی ان ھی بے لئے کے لمحیک اک اور جم اب ت
ا ہی پڑ اسکے پمارش ه ا وھبند تپ سانیں مے لھیجس ت۔ اگلے نگھر بعد مارش اونیدڑی وھت
ے بے لئے ے کلنکر نہباپ سانے سیا جھتا تگسا لیاھی۔ تہی و رہت کحریں ر اب اس مگا، مھت

ہے۔ن چی
یکھ ر بار دو باکمارش ے سی نے چیبه و۔ اھتہ تا نک پا دور دور تکند ینیں مں وکھآنکی جم 

ر بعد یدی کچھ ہ؟ ں ہےوکین ے چیجم آخر اتنا بکہ ا ھا تکسھ سمجہ نھی سام اب ب۔ اھا تہر
ے لپہر ڑ کاھکھیں پآنے جم ن۔ اھوا تہا پڑاس کے پستول اس پا کاس ۔ اگیند سو ینی رگہمارش 
ی وشنرکی اند چر گ، میائڑدوه اگاندر نپڑی کے ونھجے بعد اس نکے ا اس یکھو دکمارش 

ے ولہیو صرف دو کجم ے سہ وجکی جس ھی۔ تہی رچ نہیں پہاندر نپڑی کے ونھطرح جی ورپ
ھے۔تہے نظر آ ر

ے۔ کچھ ھل مجبور تکباله وھے۔ تہے زار رگر کن گن ہ گلمحیک ایک ر سام اور سائمن اھاد
سام ۔ اھا تتکا جاسھی کچھ کیتو بے وتے ہوئھے ہبندہ نں اؤکے پر ان گاھے۔ تے تکر سہیں کن
کھیں آنے د اس نر بعیدڑی وھت۔ اگلے رنکاد یو  کهللایں دل مہی اور دل یں ر لکبند کھیں آنے ن

۔اھغائب تے سگہ جی نپجم اکہ ا ٹھاک ونچر یکھ کده یہ تو ویں ولکھ
یں۔د ولکھیں کھر آنکا ڑبے ہڑاس ن۔ ایاگو جکسائمن ے سہ ستہآے سام ن!" سائمن! سائمن"
ا یکھدے سائمن ن۔ اے کہاس سیں می وشگسرے سام ن" ہیں ہے۔ر نگہ پجی نپجم ا! ویکھر دہبا"

۔اھا تہخبر سورے ا اور مارش بھجم غائب تی واقع
اند ۔ چایلھ فورا دم سادے نں وہانی۔ وئہمحسوس ہٹ اکھڑکھڑاندر پڑی کے ونھجہیں انک انچا

پڑی کی نوھا اور جیاندر آپڑی کے ونھجھ اتیک ہاکہ ا یکھدے نں وہانیں می م روشنھمدکی 
ز ی چیوئیں کا تو اس مگیر ہس باپواھ اته ہجب و۔ اگلے ولنکچھ ٹٹطرف کی اندر کے وار ید
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ھی۔تی وئی ہدب
ں اؤھ پاتے ہریم! اشک"ا، یں کہآواز می دبی دبے سائمن ن" ۔سامہے تا کوسہی ہا کجم ھ اتیہ ه"

"ے۔وتے ہلکھ

ے سام ن" ھی۔تکھی ا رں چھپایہز ی چیوئے کا اس نکی؟ ہےاال کا نے کیسں اے یہن اس نیکل"
ا کات بکی اس اس کے پال اس ھب۔ اہخاموش ره و۔ ایکھطرف دکی سائمن ے سں نظرویہ سوال

ے نڑدوے سں ز قدمویز تیتی کے سک کانچا۔ اھا تہخبر سو رے بھی مارش اب ب۔ اھا جواب تکی
ی۔ئی گلی چوتہر آواز دور پھاور ی آواز آئکی 

ا ھا تگیر ک اٹھر بی پرانگنکی و سام اور سائمن کجم اور مارش ں وھیدو ساتے نپل ایگایک بل
سام اور ۔ اھا تگ گیاھا اور جم بھا تہند سو رینی رگہمارش ھی کہ ا بات تے کیجانہ ر نگم

ں قدمو کےجم ه وھی تی جو آواز سنں کی قدموے وئے ہتگاھبے نں وہانے کہ ئھ گسائمن سمج
ز چیا کین یکا، لھا تگ چکاھر بے کز لی چیوئی کوئی ہائیں چھپمپڑی ونھجه وھی۔ آواز تکی 

۔اھا تہر رکشان یرپو ں کسوال ان دونویہ ؟ ںوکیا اور ھا تگاھر بے کل
۔ اھا موقع تھچا اکاس فرار کے پسام اور سائمن ۔ اھا تچکا اور جم جا ھا تہمارش مسلسل سو ر

ے۔وتھے ہبندہ نں اؤھ پاتکے ہان ے کہ بشرط
ی ئھی گاندبے سی مضبوطی اتنں ایرس! سودے ر بگا، مہاچنا یا دھٹکو جں کوھاتے ہنپاے سام ن

آخر ۔ اپڑ رگر کا ڑکھڑله ر وگ، مکیوشش ے کی کنٹھاے سائمن ن۔ اکسہ نھی ل به ہوھیں کہ ت
ی۔ا لگلے ٹیک وار سیدپڑی کی ونھجے نں ر دونوکار ھک ہت
ا، ہیں کمے جہلے سھے بجھے بجے سائمن ن" ہی۔رے سے امداد تو ملنی بیغی وئیں کمہاب "
"ہے ہیں۔رٹے پڑ انیں کحلق مے ریمے اس سپی"

ا کئمن ساے سام ن" ے گی۔لکصورت نی وئہ کنی وئکی کفرار ے سں ایہ! ارو سائمنہ ہمت نه"
ی وئے کر اس نگ، میو آواز دکمارش ے وئے ہر سوئہباے ر بعد اس نید۔ کچھ ایاڑھبہ حوصل

سوتا ے ہ کیطرف منی ر مارش دوسرگ، میںدیں آوازی ئکو کمارش ے ر اس ن۔ پھایدہ جواب ن
۔اھا تپڑاس کے پستول اس پا کاس ۔ اہر
۔ایا ڑبڑسام ب" ؟ہےا بات ے کیجان"
ی وئے کسام ن۔ اے کہسی بسے بے سائمن ن" ہے۔ا کھطرح مرنا لی اسیں قسمت می مارہد یشا"

۔ایدہیں جواب ن
ور اور گلنی۔ ھتی ر باقیدیں کچھ مے ونہصبح ۔ اھا تہیں چھٹطرح نی ورھی پرا ابھیا اندکرات 
یں گالنچھر ں پشاخوچی اونچی اونں کی درختوکے اور صنوبر چیڑ غول یک ا اں کبندرو

ا کھل ی پھلگجنی وئکا یٹھر بپشاخ یک اگ لھتگ الے بندر سب سیک ر اگا، مھا تہر رپھاتا گل
ھے بند ےسں ویرسی دو آدمں اہوپڑی۔ اندر پڑی کے ونھنظر جکی اس بندر ک انچا۔ اھا تہر

ر کاتر ے ا اور شاخ سکنپھیطرف یک ل اے پھسی زیتے بندر نھے۔ تیٹھے بے ائھکسر ج
۔ایکھو دکاس بندر ھ ساتیک اے سام اور سائمن ن۔ ایس آیں گھمپڑی ونھا جھدیس
ی مارہرل پ یڈرے۔ ئہی گآخر تم آ "ا، یں کہآواز می وئی ہتپانے کسی خوشے سام ن!" رلیڈ پر"

"۔الوڈول ں کھایرسی مار۔ ہروکمدد 
ھی در بنں پوھاتکے ہسام ے سی زیتی سی کی بجلے اس ن۔ اھ گیبات سمجکی رل اس یڈ پر

بعد کے س اے۔ ول لئکھخود ں اؤے پنپاے تو اس نے ئگوہآزاد ھ اتکے ہسام ی۔ الڈول ی کھرس
و کسم جے نپاے نں وہانھے۔ آزاد تں دونوه اب ویں۔ ول دھی کھبں ایرسکی سائمن ے اس ن

ھے۔تے ئگو ہجسم شل کے ان ے سے نہرھے مسلسل بندیے۔ دئھٹکے جے خوب سار
رل ڈ پیرے سام ن" کی ہے۔مدد ی مارہر پح وقت یصحے تم ن! رلیڈ پریہ ر کت شہارا بہتم"
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بات کی س ال اھرل بیڈ پر۔ اھا تیٹھر جا بھے پندکے کمطابق اس کے عادت ی نپا جو اے کہس
ا ی کخوشھی به اس طرح و۔ اگلے انیاور خوخیے ال دئکدانت نے اس نہ البت! تایا جواب دکیا ک

۔اھا تہر رکار ہاظ
عارف تے ا سائمن سکرل یڈ پرے سام ن" ۔رلیڈ پرہے را دوست یمیہ ملو، ے اس س! سائمن"
۔ایا دڑھبگے آھ اتہنا پاے لئے کے مالنھ اتے ہسائمن سے رل نیڈ پر۔ ایراک

!"ہےارا دوست خوب ہتم! سام"ا اور بوال، پڑنس ہر کال کھل کھسائمن 

ہی احساس یں ہانے۔ ئه گر رکم ہسه و۔ اگیال آیا خکمارش ے وئے ہر سوئہباہیں دم انیک ر اپھ
ی جانگڑ ات بجاتا تو بگ جاے سں آوازوکی ان ه ر وگاہے۔ ر مارش موجود ہباکہ ا ھا تہرہیں ن
ہے۔ا ہسو رھی مارش اب بکہ وا ہنان یاطمہیں ر انیکھ کدیہ ر گمھی۔ ت
ں اہوں قدمو ےر دبیہ کہہ کسام " ں۔وہا التا ٹھستول اپا کمارش یں م۔ رویہیں ٹھہسائمن تم "
اس ۔ اھا تہورہال یا سارا جسم نکمارش ے۔ ئک گرہیں وھے تں اہقدم جکے ر اس پھا اور چنپہ

ھے۔تے وئے ہلکنگ اھجے سہ منکے 
ے سام سے سہ ستہآے اندر سپڑی کے ونھجے سائمن ن" ؟ےئں گوک کیوا سام؟ تم رہا کی"
۔اه کیا اشارے کر آنہو باکسائمن ے ا تو اس نچھوپ

"ہے۔ا یس لے ڈنپ و سانکاس "ا، کہر یکھ کو دکمارش ے ا اور اس نیر آہسائمن با

ن یعے کسر ے نپو اکسام ک انچا۔ اھتی خالیہ ر اب گمی ئگر ے پلھینظر اس تکی ر اس پھ
پھٹی کی  کھیںآنکی ر اس پھا اور یکھر دپر اوک کونے چاس نی۔ دی سنائہٹ ز سرسرایر تپاو

گی۔لے نظر آنی تچناے سامنں کے وکھآنی نپو اکموت اس یں۔ ئه گرپھٹی 
پ انا سگ کسبز رنہی ر وپاور اس شاخ ھی تی وئھکی ہر جپسر کے شاخ سام یک اکی درخت 

کے ام رل سیڈ پر۔ اھا تچ چکنپہر پسر کے سام ے ائکڑردن اگ، ےالکزبان نہ دو شاخی نپا
۔اھا تیں چھپ چکمڑی اھجیک اے ہی لپہر کاتر ے سھے ندک
کے دم اس  یکر ا۔ پھاه گیر رکبت بن گہ جی نپاه تو وپڑی ر پ پنظر جو سانکی ر سائمن ھاد

وا اور ہئر فایک ا۔ ایا لٹھستول اپا کمارش ے سی برق رفتارے سائمن نی۔ وئہت کحریں جسم م
ا ے کیس نکائر فکہ یہ ال ہ چنہی تا پو کتو سام ک ر تید۔ کچھ راگر دور جا کٹ کن پھا پ کسان

ے رت سیح ها اور وھستول تیں پمھ اتکے ہسائمن ۔ ایکھر دکوم ے گھسہ ستہآے ر اس نہے۔ پھ
۔اھا تہول رھوا جہا ٹکلے شاخ سکی ا جو درخت ھا تہریکھ و دکجسم پ کے سان

۔اکہر کھ کرھ اتہر ھے پندکے کسائمن ے سام ن!" سائمنیہ رکش"
، ٹےلے پلئے کے جانں ر دونو۔ پھایال دچھایں مڑی اھجیک ستول اپا کمارش ے سائمن ن

ا کرل یڈ پر رپاوڑی کے اھجیک اے سامنکے ان یے۔ لک قدم روکے ان ے ز نیک چیا۔۔۔۔ رگم
۔اھا تیس لے ڈنپ سانھی و بکب اس کمعلوم ہ ن۔ اھا تپڑجسم ه مرد

ی نپو اکاس ے ر سائمن نگم۔ اڑھطرف بکی اس ه ال اور وکنے سہ منکے سام " ۔رلیڈ پر"
۔ایلچ نکھیطرف 

ں ایہم ہآؤ اب "۔ اے کہسائمن ن" ۔وناچھو مت کاس ! سامہے ا چکل پھیر ہزیں بدن مکے اس "
"ہیں۔ام نی کوئکمارا اب ں ہاے ہیں۔ یہلتے چس

اس ۔ اوہت افسوس ہا بکموت کی رل یڈ پرے اس۔ اپڑل ھ چساتکے اس ے سں ل قدموھسام بوج
، ھیتی وئی ہدوستکی اس ے جس سھی تی ستہواحد ه وہی رل یڈ پبعد رے کے آنیں ل مگجن
ی ائہو رکسام ے اس نے لے پہسے مرن۔ اھا تچکو ہجدا ے لئہ کے شیمے ہسام سه ر اب وگم

۔اھتا تکول سھبہیں نھی به کوے ا اسھا تکیر جو احسان کدال 
٭٭٭
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ر کے کے دھندلکے میں ایک شخص تیزی سے چال جارہا تھا۔ وه جم تھا۔ جنگل عبور کصبح 
ر وه ساحلی چٹانوں کے قریب پہنچ کر رکا اور ایک چٹان کی اوٹ سے ساحل کی ریت پ

ھا۔سوئے ہوئے دوسرے ڈاکوؤں کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ان میں بلیک ایگل نہیں ت
ھی جو ب۔  ۔۔۔ا تویلھے پکڑ مجے ر اس نگا"ا، ے کہسپ آے نپاے جم ن" ا؟ں گیاکہل یگایک بل"
ساحل ے سی زیال اور تکنے سٹ اوں کی انوه چٹو" ہیے۔اچل جانا کنے سں ایہاب ھے و، مجہ
۔اگلے نڑھطرف بکی از ہر انداز جگر لنپ
یک بل "گی۔وی ہافے کلئے کے النکجا نھیارا بہتمی ولیک گاکی ستول ہ پورن! جاؤ جمک ر"
۔ اک گیرہیں ا وھتں اہجم جی۔ ئی گلک چدور تی وئی ہرتچیو ٹے کرخت آواز سناکی کل یگا
۔اھا تکھام رھتے سی ستول مضبوطے پاس ن۔ اچ گینپہر پسر کے ر اس پک کل لیگایک بل
۔ایم دکو حکجم ے ل نیگایک بل!" ر دوھادی لھیالؤ ت"
ی ر مضبوطو اوی کلھیتے جم ن" ی ہے۔ملھے مج۔ یہ تاکسے دہیں و نکتم یں مہیں۔ یہ نہیں ن"
۔ایا لگلے سے نیسے نپاے س
ا ھا تکھا رے چھپسے عرصی افیں کمپڑی ونھاس جے تم نے اسی۔ ملہیں نہیں تمی لھیتیہ "
" ۔اں گودے رنہیں کسا نیو اکتم یں ر مگبنو، مے لتچر ے کلے اسے موقع ملہیں جب تمکہ تا

ا گلڑ طرف دوکی ساحل ک انچر ایبغیے ا جواب دئکبات کی اس ے جم ن۔ اے کہل نیگایک بل
ی۔د
ل گنجے آواز سارں کی وکماھدے۔ لگاے دو شعلکے ر یک کایک اے ستول نکے پل یگایک بل
دور  رٹ کوے چھسھ اتکے ہاس ی لھیتے۔ ئڑ گاچے خپڑی کے پڑوکی کھجم ٹھی۔ ونج ایں گم

ی۔لکھ ریں ب میجے سی ر خاموشکا ٹھای لھیته وے ل نیگایک بلی۔ رگجا 
الش کی  جمے نں وہبعد انے کے نٹھاے۔ ئٹھ گاھی و بکاں ڈاروی چباقے آواز سں کی وکماھد
 ےسی ارکمے ا تو اس نیکھدے سں نظرویہ طرف سوالکی ل یگایک بلے نں وہانیکھی۔ د

ا کاس یہ " ۔اے چکدہ ست نکشی وئھی کبکو کل یگایک بل"ا، کہبس اتنا ے وئے ہراتکمس
ل یگایک بل" ے۔تکسک رہیں نں ایہم ہاب کہ دو ے کہہ ر مارش سکجاؤ، جا "۔ اھتہ جمله دیسندپ
گے۔لے نیکھو دکل یگایک بلے رت سیحه و۔ ایم دکو حں کاروچان ے ن
ے کر کمت ے ہو نکایک ڈاے سیں ان م" ل؟یگایک بلہے ا چکو ہورا پمارا مقصد ہا کی"
۔اچھوپ
را ماہ، ںاہ"ا، کہر کڑک کا اور یکھطرف دکی اس ے سں وہاگنک خوف ناے ل نیگایک بل

لفظ  ےل نیگایک بل" ۔ر دوکو خبر کر مارش کجاں اروچجاؤ، تم ہے۔ ا چکو ہورا پمقصد 
ے بتان وکمارش ھی۔ ن تکران یبات حے یہ لئں کے وؤکاں ڈارو۔ چاکہر ے کر زور دں پاروچ

ہ مت نی ہاتن کین ان یکا، لھا تہجا جا رھیو بں کاروچر ان گم۔ اھتا تکجاسیک ای وئے کلئکے 
گے۔لے نڑھطرف بکی ل گجنے سی خاموشه وے۔ تچھوے کچھ پل سیگایک بله وی کہ وئہ
وشش ی کے کنٹھاے اس ن۔ اپڑر گر کا ڑکھڑو لکایک ڈاے سیں وا اور ان مہفائر یک اک انچا

ھ ساتیک اے نں نویتی باق۔ اھا تچکمر ه وی۔ ئک گلڈھطرف یک ردن اکی گر اس گمکی 
ں نوین تا رخ اکاور ان ھے ستول تیں پمں وھاتں ہدونوکے ل یگایک بل۔ ایکھر دڑ کمپیچھے 

اب ھی۔ تہ د نیامی سیاے سردار سے نپاہیں انے۔ ئه گرگ ر دنیکھ کدں یہ نویت۔ اھطرف تکی 
ال اس کیاه ا اور وھا تچکار مل ہا ں کروہیو کل یگایک بلی۔ ئگآ یں مھ سمجکی بات ان ی سار

ی وئیں کمں وکھآنں وکھا اور آنیکھطرف دے کی دوسریک اے نں وہان۔ اھتا تہاچبننا ک ا مالک
ٹھے ہی اور اٹھے طرف اں کی ستولوے پنپاے سی برق رفتارھ اتکے ہر ان ۔ پھایر لہ کصلیف
ں وکماھفضا د۔ ایردکو ختم ں کنویتے ل نیگایک بلے ہی لے پہسے رنکے کچھ کان ے۔ ئه گر
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ی۔ئگل پھیبو کی اور بارود یں وئھر طرف دٹھی۔ ہونج اے گس
ا ڑھب طرف قدمیک اور ای الڈر ں پوھیساتے وئے ہمرے نپنظر ای تچٹایک اے ل نیگایک بل
یے۔دئ

٭٭٭
نگل گونج کا سپیده نمودار ہونے لگا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ایک بار پھر سارا جصبح 

ھے کہ رہا تھا۔ سام اور سائمن جنگلی جھاڑیوں اور پودوں کو روندتے ہوئے چلے جارہے ت
ئے۔ سام اچانک دھماکوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ وه ایک دم چونک گ

جر نکال کے اندازے کے مطابق یہ آوازیں ساحل کی طرف سے آئی تھیں۔ اس نے فورا اپنا خن
وه چونک  لیا۔ وه دونوں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ پتا بھی کھڑکتا تو

ہروں جاتے۔ کچھ دیر بعد وه گھنے جنگل کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اب انہیں سمندر کی ل
حتاط ہو کر کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ساحل قریب ہی ہے۔ وه زیاده م

وف چلنے لگے۔ آخر وه ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ جہاں ان کی نگاہوں کے سامنے ایک خ
ناک منظر تھا۔

کے احل الش سیک اے سیں ان مھیں۔ تی پڑی ائہنیں خون مچھی ترڑی آیں الشچ انپر پساحل 
ا ہرھ یکو دں کالشوے رت اور خوف سیسائمن حھی۔ الش تکی جم ھی۔ یہ تی وئیک پڑی ہنزد

۔اھا تہرچ سوکچھ سام اس وقت ۔ اھت
۔ر بعد سام بوالیدڑی وھت" ہے۔ا چکار مل ہا ں کروہی! سائمن"

"؟ہےاس ے پارہ؟ تمہےا چکار مل ہا کیا؟ کی"ا، ٹھاک ونچدم یک سائمن ا
۔ایجواب دے سام ن" ہے۔اس کے پل یگایک ، بلہیںن"
۔سائمن بوال" و؟ے ہتکسے کہہ سکیتم "
ے س نہیں کنو اے ہجانتیں ہیں۔ الشں کی وؤکایہ ڈ"سام بوال، " ۔ویکھدے و غور سں کان الشو"

"؟ہےا کیقتل 
۔اے کہوئے ہتھسمجہ نے کچھ سائمن ن" ہیں۔ن"

"ہے۔ل یگایک بله اور وہے ا کیقتل ے شخص نیک صرف اہیں ان"ا، ے کہسام ن

س ایں مہل جب ک"، کھیری بات جاری نپاے سام ن۔ اگلے نیکھو دکسام ے رت سیسائمن ح
ا ڑ گیوچھو ک مارش اور جمے لئی کے رانگنی مارہل یگایک ا تو بلھا تگیا کید یقیں مپڑی ونھج
۔ اھا تہریکھ طرف بار بار دکی مارش ے سی نے چیس قدر بکرات جم کہ ا یکھدے تم ن۔ اھت

اس ے اس نگی لکھ آنکی مارش ے ہی سیج۔ اھا انتظار تے کسونکے دراصل مارش ے اس
۔ ایس لڈو کمارش ے نپ اس سانے ہی وتہآزاد ۔ اھبند تپ سانیں ا جس میول دہ کھا منے کلھیت

اس کے ر کد یقں ہیو تمکاھی یہ ڈبے لپہبار یک اکہ ا ھا تیبتاے تم ن۔ اھا تہره اھی یہی چجم ب
ں وؤکاڈ تم انھے۔ تھ ساتے ارہتمھی بں ماموے ارہر اس وقت تمگ، مچکے ہیںال یں مے ریجز

 ےلئے کے نچبے سں وؤکاں ڈماموے ارہن تمیک، لھےتے ئیٹھ گر بیں چھپ کاز مہجکے 
و کم بات ج۔ یہ اھاس تں کے پماموے ارہار تمہا ں کروے۔ ہیئگل کطرف نکی ل گجنے نگھ

ر کا چنیں پہمپڑی ونھطرح اس جی سکو ں کماموے ارہتمے اس نچہ نانھی۔ چتچکی و ہمعلوم 
ی لھیجس ت۔ االڈمار ہیں انے خنجر سکے بعد ان ے کے رنکار حاصل ے ہسے قبضکے ان 

ے لے اس ے ہیموقع ملتکہ تای دکھ ر رکا یں چھپمپڑی ونھجی اسے اس نه ا وھار ته ہویں م
ے سں اہوی لھیتکی ار ه ہو۔ اھا تکجم ه ا وھا تیکھدیں مپڑی ونھجے م نھ ہاتہو جو کرات ڑے۔ ا
ی ر خاموشکل اکنی لھیتکی ار یں ہمے رھیاندکے رات کہ ا ھتہ یہ ا منصوبکاس ۔ اھا تہال رکن

ا تو ھیکدے وتہفرار ے جو اسے ل نیگایک بلے۔ و جائہ ہر روانپاز ہجی بحرے سں اے یہس
الش ی کجم ! ویکھده و۔ االڈو مار کجم ے ل نیگایک بلہے۔ ا چکمل ے ار اسکہ ہا ھ گیسمج
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۔ اکس ملہ موقع نے ر اسگا، مہاچونا ہر فرار پاز ہجے اس نہی پڑی ہے۔ ب یقرکے از ہج
اس ۔ اگیآ فتورھی بیں ت مینکی ا تو اس یرلیں کمے قبضے نپار اہجب ے ل نیگایک باآلخر بل

ں وھیتساے نپاے اس نے لئکے اس مقصد ی۔ ان لے کی ٹھبن جانک ا مالکار ے ہی ہلکیاے ن
"ہے۔اس کے پل یگایک ار اب بلہا ں کروں ہیمای ارہتم۔ االڈمار ھی و بک

ے سی س خوبصورتکر ھ کبات سمجی سارے اس نی پڑی۔ نیداد دکی انت ہذکی و سام کسائمن 
ھی۔تکی ان یب
ے سام ن" یں۔لچر پاز ہآؤ ج۔ اگوہر پاز ہجه غالباً وہے۔ ا چکجا ے سں ایہل یگایک ناً بلیقی"

۔اکہ
ے س اطیاحتے نں وہر انچ کنپہب یقرکے از ہجگے۔ لے نڑھطرف بکی از ہجں دونوه ر وپھ

ھی۔ تی وئہ یائی چھر خاموشپاز ہجے سار۔ ایدہ نی ائکھدی وئں کاہوہیں ر انگ، میائڑنظر دو
ه وھی۔ تی وئٹکی ہلک ت تیرکی ساحل یچے نی رسی سٹی مویک اے سے عرشکے از ہج

 کےاز ہجکے ر یک کایک اے نں وہانے۔ ئچڑھ گر پاز ہجے سہ عیذری کے اس رسں دونو

۔ایدہ نی ائکھدکہیں ل یگایک ر بلگ، مےالیکھ ڈدے مرے کسار
۔اے کہسام ن" ۔اگیل گا آسمان نی یئگا کھن یو زمکل یگایک بلہیں تا نپ"
ک اب ت نظرکی ان یں۔ دی ائکھدی وئی ہجاتں ایڑھیطرف سیچے کی نیں از مہجہیں انک انچا

ں وہان۔ اھت را ساھیاندں کچھ اے۔ یہئگاتر یچے نے سی زیته وھی۔ تہیں پڑی ر نں پویڑھیان س
ه ا دروازکن بیک کیاھے۔ تے وئے ہبن بنکین یدو تٹے وٹے چھوں چھا۔ یہایکھدیں بائیں دائے ن

وا ہا یٹھل بگیایک بلہیں ر انی پرسیک کاے ہی سامنڑھے۔ طرف بکی بن کیاس ه و۔ اھوا تہال کھ
ھی۔طرف تکی ان کی پیٹھ ر اس گا، مگینظر آ
کے  ےدروازکے بن کیر اس ے کو لکا اور سائمن یام لھتے سی نا خنجر مضبوطپاے سام ن

۔اپیچھے چھپ گی
صرف ! ےہرا یمیہ اب ! تاکن سہیں چھینی وئے کسھ ار اب مجیہ ہا ں کروہی! ارہا ں کروہی"
ہے قہق افگشک ا اور فلٹھاے سی رسه کر و۔ پھاھا تہرے کہہ سپ آے نپل ایگایک بل!" رایم
ے وئے ہتچناه و" ۔تاکسے دہیں ست نکشی وئھی کبکو کل یگایک بل"۔ اگلے نچناے وئے ہاتگل

ھی۔تیں مھ اتکے ہاس ی لھیتکی ار ۔ ہاھا تہرکہہ بار بار 
ے سے کے پیچھے دروازک انچاے سام ن" ھی۔تی ونہست کشھی بہ کنھی بکو کل یگایک بل"
۔اکہر کل کن
ک تاے ام نسکہ ا ھا تیاہیں پنھی بھ سمجه کچھ وھی ابے۔ ئک گدم ریک اہے قہقکے ل یگایک بل
ے سہ منکے اس ۔ اگیوہوست یں پیدل مکے خنجر اس ۔ اکنپھیطرف کی نا خنجر اس پر اک

کے اس ی لھیتکی ار ۔ ہاگیوہر ڈھیر پفرش ے وئہ پکڑے ہنینا سپاه اور وی لکآواز نی خرخرا ت
پڑی۔ر یچے گر نٹ کوے چھسھ اتہ

ز یار مہا ں کرو۔ ہیایدٹ ر الپز یر مکول ے کھاور اسی ائٹھای لھیته ر وڑھ کبگے آے سائمن ن
ھیں۔تہی رٹ وں پھایروشنگ کی رنی ئے کاس س۔ اھا تہر رگ کمگجگ مگا جپڑر پ
ہ کی شیمہو ں کماموے ریمی۔ ن لے چھیسھ مجں مای ریمے نں وہجنے ہیں ره ہیویہی ! ںاه"
اس ی۔ ئگرا ھآواز بکی سائمن " ۔ایر دکل یتبدیں ر مکھ کے ڈھیو راکر ے گھریم۔ ایند سال دین

گے۔لے نہآنسو بے سں وکھآنکی 
ف طرے کی حصی رپاوکے از ہجه ر ویہ کہہ ک" ۔اں گوکھرہیں اس نے پنپاب اے اسیں م"
۔اھتکے پیچھے پیچھے اس ھی سام ب۔ اپڑل چ

یں سمندر مے ر اسپھا اور یکھو دکار ے ہنظر غور سیک اے ر سائمن نچ کنپہر ے پعرش
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وند ی کسں ایبجلیں فضا مے لئے کے لمحیک تو اپڑیں ر پار یں ہرنکی کسورج ۔ ایال دچھا
۔اھا تچ چکنیں پہمہہ تکی ار سمندر یں ہمے تھپکجک لیں۔ پئگ

کی ار ہو اس کسائمن کہ ا ھا احساس تکاس بات ے اس۔ اہتا ریکھدکچھ سب ے سی سام خاموش
سائمن ہی  جاناچ نیں پہمہہ تکی ا سمندر کار ہاس ی پڑی ہیں۔ لنھیجیں بتیمصی تنے کسہ وج

سمندر  ا اورگیوہا کھڑر کا گلے ٹیک مستول سکے از ہر سائمن ج۔ پھاھتر تہبیں حق مکے 
۔اگلے نیکھو دں کرندوے پوئے ہتڑر اپاوکے 

ھی۔آواز تکی سام یہ !" سائمن"
آؤ، "ا، ہکر ھ پکڑ کاتہا کاس ے سائمن ن۔ ایکھو دکسام ے سں نظروی وئی کھوئے کھسائمن ن

"یں۔ج دھیلعنت بے لئہ کے شیمہ ہشیمہر گہ پم اس جہاب 

ر سام چ کنیں پہرول روم مٹنکے کاز ہج۔ اپڑل ھ چساتکے اس ے سں قدموھکے تھکے سائمن ت
سام ۔ ایگاغذ مل کوا ہا ہہ کیتیک اے سگہ جیک اے ر بعد اسیدڑی وھت۔ اگلے رنکتالش کچھ 

ے غور سے ا اور اسیال دپھیر پز یمہ نقشے سام ن۔ اھتہ نقشیک اھی۔ یہ تالش تی کی و اسک
ے ئیے گا دئٹھر اگلنکے از ہج۔ واہا ٹھ کھڑا اور ایالہسر ے ر بعد اس نیدڑی وھت۔ اگلے نیکھد

۔اگلے ونہدور ے ساحل سہ ستہآہ ستہآه اور و
٭٭٭

زور  کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ جہاز کے بادبانسورج 
زور سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ سام جہاز کے عرشے پر کھڑا دور ہوتے ہوئے اس ساحلی 

ھل جنگل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے کافی عرصہ جنگلی جانوروں کے درمیان جنگلی پ
ھا۔ اس کی کھاتے ہوئے گزارا تھا۔ اسے اپنا غار یاد آیا جسے وه بطور گھر استعمال کرتا ت

ے پہلے کشتی اب بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ سب سے زیاده اسے ریڈ پرل یاد آیا جو مرنے س
اس پر ایک احسان کرگیا تھا۔ ریڈ پرل کو یاد کر کے سام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔

۔اکہر کآے سے پیچھے سائمن ن" ؟گےلے نچا سوکی"
"۔۔۔ ۔ایدھ تنا ساتکرا یمے رل نیڈ پرں وہا ہرچ سویں م"

ر کرا کسمے سام ن۔ اکہر ٹ کاکبات کی سام ے سائمن ن" ۔اں گدویں مھ ارا ساتہر اب تمگم"
و ں کندورپان ے وئے ہتڑر اپآسمان ے لیر نکام ھتھ اتہا کر اس ۔ پھایکھطرف دکی سائمن 

ھے۔تہے جارڑے طرف اکی منزل ی نپاز اینے بے ر سکر فہا جو گلے نیکھد
٭٭٭

ء سے لیا گیا۔١٩٨٩ہنامہ ہمدرد نونہال، فروری تا جوالئی ما
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